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บทสรุปกำรวจิัย 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนกนัยายน 2556 บวกต่อเน่ืองจากเดือนสิงหาคม โดยคา่ดชันีความเช่ือมัน่ราคา

ทองค า (Gold Price Sentiment Index) ท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 591 ตวัอยา่งแบง่เป็นผูล้งทนุทองค า 495 ตวัอยา่ง และผูค้า้

ทองค า 96 ตวัอยา่ง อยูท่ี่ 63.99 จุด เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 10.64 จุด หรือ 19.94% สะทอ้นทศันคติเชิงบวกของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีตอ่ราคาทองค าในประเทศ หลงัจากราคาทองค าฟ้ืนตวั 2 เดือนติดต่อกนั โดยเม่ือแยกกลุ่มผูล้งทุนและกลุ่มผูค้า้ทองค าพบวา่

ความเช่ือมัน่ต่อราคาทองค าของกลุ่มนกัลงทุนมีมากกวา่กลุม่ผูค้า้แต่ทั้งสองกลุ่มคา่ดชันีอยูสู่งกวา่ระดบั 50 จุดซ่ึงสะทอ้นมมุมอง

เชิงบวก คา่ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าของกลุ่มผูล้งทุนและกลุ่มผูค้า้อยูท่ี่ระดบั 65.80 จุดและ 51.84 จุดตามล าดบั   โดยปัจจยั

ส าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบราคาระหวา่งเดือนคือคา่เงินบาท ทิศทางของคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และการชะลอ

มาตรการสภาพคล่องหรือ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นส าคญั 

 ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนสะทอ้นมุมมองเชิงบวกเช่นกนั โดยคา่ดชันีอยูท่ี่ระดบั 67.08 จุด 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 11.34 จุด หรือ 20.34% สะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งยงัมีทศันคติในเชิงบวกกบัราคาทองค าในระยะกลาง 

ซ่ึงดชันีความเช่ือมัน่ในระยะสามเดือนสอดคลอ้งกนัทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มนกัลงทุนและกลุ่มผูค้า้ โดยดชันีแยกตามกลุม่ตวัอยา่งอยู่

ท่ีระดบั 68.20 และ 60.16 จุด ตามล าดบั ดา้นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบตอ่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้

คลา้ยคลึงกบัช่วงหน่ึงเดือนคือ คา่เงินบาท ทิศทางของคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และการชะลอมาตรการสภาพคล่องหรือ QE ของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ  

 จากค าถามวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ ผลปรากฏวา่ 32.60% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่

จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 36.15% คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 31.25% ไม่แน่ใจ

วา่จะซ้ือทองค าหรือไม ่ ลกัษณะพฤติกรรมยงักระจายตวัท าใหเ้ช่ือวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจต่อการลงทุนในทองค ายงัไม่มาก

นกัแมจ้ะมองแนวโนม้ราคาทองค าฟ้ืนตวัตอ่ก็ตาม 

โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อราคาทองค าในประเทศในช่วงเดือนกนัยายน 2556 ยงัเป็นเชิงบวกต่อเน่ืองจากเดือน

ก่อนหมายถึงกลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือมัน่ในการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาทองค ามากกวา่เดือนก่อน แต่กลุ่มผูค้า้เช่ือวา่ฟ้ืนตวั

เลก็นอ้ยโดยคา่ดชันีสูงกวา่ระดบั 50 จุดเพียงเลก็นอ้ย ขณะท่ีพฤติกรรมในการซ้ือทองยงักระจายตวัสะทอ้นเสน่ห์การลงทุนทอง

ยงัไม่กลบัมา ขณะระยะสามเดือนยงัมองบวกโดยมีปัจจยัคา่เงินบาท ทิศทางคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และประเดน็การชะลอ QE 

เป็นผลกระทบส าคญัต่อราคาทองค าทั้งในช่วงหน่ึงและสามเดือนขา้งหนา้ 

 ดา้นบทสรุปความคิดเห็นผูค้า้ทองค  าประจ าเดือนกนัยายน 2556 กลบัมามองทองบวกตอ่ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผู ้

ประกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า

จ านวน 11 ตวัอยา่ง คาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนกนัยายนน่าจะมีโอกาสปรับตวัเพ่ิมข้ึนสูงกวา่ราคาทองค าในเดือน

สิงหาคม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนจะเพ่ิมขึ้นในเดือนกนัยายนจ านวน 7 จาก 11 ตวัอยา่งหรือ
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มากกวา่ก่ึงหน่ึง คาดวา่จะปรับตวัลดลง 1 ตวัอยา่งและอีก 3 ตวัอยา่งคาดวา่ราคาโดยเฉล่ียจะใกลเ้คียงกบัเดือนสิงหาคม ส าหรับ

ราคาทองค าในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดไวร้ะหวา่ง 1,420-1,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถ่ีหนาแน่น

บริเวณ 1,461-1,480 ดอลล่าร์ตอ่ออนซ์ กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดใหน้ ้าหนกัระหวา่ง 1,300-1,380 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์ 

โดยมีคา่ความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,300-1,340 ดอลล่าร์ตอ่ออนซ์  ดา้นราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 95.5%) กลุ่ม

ตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัราคาสูงสุดระหวา่ง 21,500-23,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมีคา่ความถ่ีหนาแน่นในช่วง 22,001-22,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัระหวา่ง 19,000-21,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า 

โดยมีคา่ความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,500-20,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยมีประเด็นการชะลอมาตรการ QE ความผนัผวน

ของคา่เงินบาท ความตึงเครียดระหวา่งชาติตะวนัตกกบัซีเรีย เศรษฐกิจยโุรปและการซ้ือขายเก็งก าไรเป็นประเด็นส าคญัท่ีกระทบ

ต่อราคาทองค าในเดือนกนัยายน 

 การวจิยัเร่ืองการช่างทองไทยและแนวทางในการพฒันาช่างทองพบวา่อุตสาหกรรมทองค าในประเทศมีปัญหาดา้น

ปริมาณช่างทอง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูค้า้ทองค ารายใหญ่ร้อยละ 67 ของกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ช่างทองมีไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการใชง้าน ร้อยละ 22 เช่ือวา่จ านวนช่างทองมีความพอเพียงต่อความตอ้งการและร้อยละ 11 ไม่แน่ใจวา่เพียงพอหรือไม ่แต่

เห็นสอดคลอ้งกนัวา่ทองค ารูปพรรณท่ีมีขนาดเลก็มีการขาดแคลนมากท่ีสุดโดยร้อยละ 81.8 พบการขาดแคลนทองค าขนาด 1-2 

สลึง โดยพบวา่ในช่วงกวา่ 4 ปีท่ีผา่นมาจ านวนช่างทองอาจจะลดจ านวนลงกวา่ร้อยละ 45 ของจ านวนท่ีมีอยูเ่ดิม และพบปัญหา

หลกั 3 ประการคือ 1) ปัญหาดา้นอุปสงคใ์นช่วงท่ีราคาทองค าปรับตวัข้ึนสูง 2) ปัญหาดา้นขอ้จ ากดัในวชิาชีพ เช่น ระยะเวลาใน

การพฒันา อตัราคา่แรงเดิม 3) ปัญหาดา้นการทดแทนของเคร่ืองจกัร โดยร้อยละ 89 ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ประเทศไทยควรจดั

ใหม้ีการพฒันาช่างทองอยา่งเป็นระบบ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทองค าในประเทศ สร้างอาชีพและแรงงานอาชีพ รวมถึง

พฒันาทองไทยตอบรับต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงพบวา่ประเทศเพือ่นบา้นอยา่ง พมา่ ลาวและกมัพชูา นิยม

ทองรูปพรรณของไทย 
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สรุปประเด็นรำคำทองค ำประจ ำเดือน สิงหำคม 2556 

 การเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% ท่ีอา้งอิงกบัราคาสมาคมคา้ทองค า ปรับตวัข้ึนระหวา่งเดือน

สิงหาคม 2556 ประมาณ 1,450 บาทต่อหน่ึงบาททองค า จากราคาทองค าในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ท่ีระดบัราคา 19,800 บาท

ต่อหน่ึงบาททองค า (ราคาขายออก) มาอยูท่ี่ระดบั 21,250 บาทต่อหน่ึงบาททองค า (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดในวนัท่ี 30 

สิงหาคม 2556 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 7.32  

 

 

 ราคาทองค าในประเทศช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา โดยปัจจยัการชะลอ

มาตการสภาพคล่อง (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีขาดความชดัเจนท าใหมี้แรงซ้ือกลบัประกอบกบัประเด็นความตึงเครียด

ในอียปิตจ์ากการประทว้งรัฐบาลชัว่คราวและซีเรียหลงัมีการใชอ้าวธุเคมีกบัประชาชนและท าใหมี้ผูเ้สียชีวติจ านวนมากจนท าให้

ชาติตะวนัตกท่ีน าโดยสหรัฐฯ ฝร่ังเศสและองักฤษขูจ่ะใชก้ าลงัเขา้โจมตีรัฐบาลซีเรีย จากประเดน็ดงักล่าวท าใหมี้ความตอ้งการ

สินทรัพยป์ลอดภยัและสินทรัพยป้์องกนัความเส่ียงดา้นเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนส่งผลต่อราคาทองค า ดา้นค่าเงินบาทอ่อนคา่ระหวา่งเดือน

ตามเงินทนุไหลออก ท าใหโ้ดยรวมราคาทองค าระหวา่งเดือนไดรั้บแรงหนุนทั้งจากการเพ่ิมข้ึนของราคาทองค าในตลาดโลกและ

การอ่อนค่าของคา่เงินบาท 
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ราคาทองค าในตลาดโลกระหวา่งเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมาอ่อนตวัช่วงแรกหลงัจากปรับตวัเพิม่ข้ึนในเดือนกรกฎาคมแต่

ไดรั้บแรงหนุนจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมชะลอตวัสะทอ้นผา่นการรายงานตวัเลขเศรษฐกิจท่ีเร่ิมชะลอตวัลง 

ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรท่ีพุง่สูงข้ึนกดดนัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน ขณะท่ีความวิตกเร่ืองความรุนแรงในอียปิต์

จากการประทว้งของกลุ่มภราดรภาพมุสลิมท่ีสนบัสนุนอดีตผูน้ าซ่ึงน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงสลายการชุมนุมซ่ึงท าใหร้าคา

น ้ามนัดิบทรงตวัเหนือ 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (น ้ามนั WTI) ในช่วงกลางเดือนความตึงเครียดในตะวนัออกกลางปะทุ

อีกคร้ังหลงัมีการใชอ้าวธุเคมีกบัประชาชนชาวซีเรียและท าใหปั้ญหาน้ีลุกลามจนอาจจะกลายเป็นสงคราม จากการท่ีชาติ

ตะวนัตกท่ีน าโดยสหรัฐฯ ขูจ่ะใชก้ าลงัโจมตีซีเรียเพื่อเป็นการตกัเตือนแมจ้ะไดรั้บเสียงคดัคา้นจากรัสเซีย เหตุการน้ีท าใหร้าคา

น ้ามนัดิบปรับตวัสูงข้ึนและท าใหค้วามตอ้งการสินทรัพยป์ลอดภยัเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั แมใ้นช่วงปลายเดือนราคาทองค าจะพกัตวั

ลงบา้งหลงัรัฐสภาองักฤษไม่อนุมติัใหเ้ขา้ร่วมการโจมตีซีเรียซ่ึงท าใหพ้นัธมิตรของสหรัฐฯ ลดลงไปและทา้ยสุดประธานาธิบดี

โอบามาไดน้ าเร่ืองการโจมตีซีเรียเขา้สภาคองเกรสเช่นกนัท าใหเ้กิดแรงขายระยะสั้น ขณะท่ีกองทนุ SPDR ลดการถือครอง

ทองค าระหวา่งเดือน 6.32 ตนั จากระดบั 927.35 ตนัในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็น 921.03 ตนัในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 
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 คา่เงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนคา่อยา่งมากระหวา่งเดือนตาม fund flow ท่ีไหลออกโดยไดรั้บแรงกดดนัทั้งจาก

ปัจจยัภายในและภายนอก ปัจจยัภายในไดรั้บแรงกดดนัจากประเด็นทางการเมือง การชะลอตวัทางเศรษฐกิจหลงัจาก GDP 

ชะลอตวัลง 2 ไตรมาสติดตอ่กนัท าใหใ้นทางเทคนิคเศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย ดา้นปัจจยัภายนอกประเทศการเพ่ิมข้ึนของอตัรา

ดอกเบ้ียหลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ปรับตวัสูงข้ึนท าใหเ้งินทุนไหลกลบัสหรัฐฯ  โดยเงินไหลออกจากตลาด

พนัธบตัรประมาณ 44,740.58 ลา้นบาทจากเดือนกรกฎาคมเงินทุนตา่งชาติซ้ือประมาณ 41,297 ลา้นบาท ขณะตลาดหุน้มีเงินทุน

ไหลออกถึง 39,939.07 ลา้นบาท จากเดือนกรกฎาคมเงินทุนไหลเขา้เลก็นอ้ย 498 ลา้นบาทท าใหต้ลาดหุน้ไทยร่วงลงกวา่ 128 จุด

ระหวา่งเดือน โดยคา่เงินบาทเคล่ือนไหวใกลร้ะดบั 31.35 บาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐฯ โดยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและปรับตวั

อ่อนคา่มาใกลร้ะดบั 32.15 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ท าจุดสูงสุดใกล ้32.30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ  
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ช่ำงทองไทยและแนวทำงในกำรพฒันำช่ำงทอง 

ช่ำงทองไทยเพยีงพอหรือไม่ ? 

 จากการส ารวจพบวา่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมคา้ทองค าประสบปัญหาขาดแคลนช่างทองรูปพรรณ แมจ้ะเป็นเพยีงปัญหา
ขาดแคลนเป็นบางช่วงท่ีมีความตอ้งการซ้ือทองค ารูปพรรณจ านวนมาก แต่พบวา่ความคิดเห็นของผูค้า้ส่วนใหญ่เห็นวา่ควรจะมี
การพฒันาจ านวนและฝีมือช่างทองเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมทองค าในประเทศรวมถึงการขยายสู่การเปิด AEC ในช่วงปี พ.ศ. 
2558  
 

 จากกลุม่ตวัอยา่งร้านทองพบวา่ร้อยละ 67 คิดวา่

จ านวนช่างทองท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัไมเ่พยีงพอตอ่การ

ใชง้านในอุตสาหกรรมและเช่ือวา่ควรจะตอ้งมีการ

พฒันาช่างทองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใน

อนาคต นอกจากน้ียงัเช่ือวา่อาชีพช่างทองจะเป็น

ประโยชนต์อ่ตลาดแรงงานในประเทศ โดยร้อย

ละ 22 คิดวา่จ  านวนช่างทองในปัจจุบนัเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการอยูแ่ลว้และร้อยละ 11 ไม่แน่ใจ โดยให้

ความเห็นวา่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของราคาทองค า 
     

โดยเม่ือส ารวจถึงขนาดทองค ารูปพรรณท่ีขาดแคลนมากท่ีสุดพบวา่ทองค าขนาด 1-2 สลึงมีปัญหาการคลาดแคลนมาก

ท่ีสุดประมาณร้อยละ 81.80 ขณะท่ีทองค ารูปพรรณขนาด 1-2 บาท รองลงมาร้อยละ 54.55 โดยการขาดแคลนทองรูปพรรณไม่

พบในทองค าท่ีมีน ้าหนกัสูงอยา่ง 5 และ 10 บาท   

เหตุผลท่ีท าใหช่้างทองขาดแคลนพบวา่เกิดจากปัญหา 3 ส่วนดว้ยกนั 

1. ปัญหาดา้นอุปสงค ์ความตอ้งการทองค าท่ีลดลงในช่วงปี 2553-2555 พบวา่ในช่วงเวลาดงักล่าวราคาทองค าในประเทศ

มีการปรับตวัเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือทองค ารูปพรรณลดลงและหนัไปซ้ือทองค าแท่งเพือ่การลงทนุแทน ช่างทอง

จึงมีงานลดลงและจ าเป็นตอ้งหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน จากการส ารวจพบวา่ในช่วงก่อนปี 2552 ช่างทองในประเทศอาจจะมีถึง 

2-3 หมื่นคน แต่ปัจจุบนัเช่ือวา่จ านวนช่างทองลดลงกวา่ร้อยละ 45  

 

เพยีงพอ 
22% 

ไม่พอเพยีง 
67% 

ไม่แน่ใจ 
11% 

แผนภาพแสดงสดัส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อความพอเพียงของจ านวนช่างทอง 
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2. ปัญหาดา้นขอ้จ ากดัในวิชาชีพ อตัราคา่แรงช่างทองยงัไมจู่งใจและใชเ้วลาในการพฒันาทกัษะฝีมือสูง โดยการพฒันา

ช่างทองจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนประมาณ 1-2 ปี และมีตน้ทุนในการเรียนรู้สูงซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวช่างทองจะมี

รายไดค้อ่นขา้งต  ่า ขณะท่ีรายไดต้อ่เดือนในอดีตอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกัจากค่าเฉล่ียท่ีมีการส ารวจโดยศูนยว์ิจยัทองค าพบวา่

อยูป่ระมาณ 10,700 บาทต่อเดือน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอาชีพอ่ืนซ่ึงเป็นแรงงานมีฝีมือยงัถือวา่ยงัไม่สูงมากนกั 

3. ปัญหาดา้นการทดแทนของเคร่ืองจกัร โดยปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตมากข้ึนท าใหค้วามตอ้งการแรงงาน

ช่างทองลดลง อยา่งไรก็ดีการทดแทนของเคร่ืองจกัรยงัอยูใ่นกรอบท่ีจ ากดัเน่ืองจากงานส่วนใหญ่เป็นงานมือจึงยงัจ าเป็นตอ้งมี

การใชแ้รงงานคนเป็นส าคญั 

ควรมกีำรพฒันำช่ำงทองไทยหรือไม่ ? 

 จากการส ารวจกลุ่มผูค้า้ทองค าถึงความจ าเป็นในการพฒันา 

ช่างทองพบวา่ร้อยละ 88.89 คิดวา่ควรจะมีการพฒันาช่างทอง ร้อยละ  
11.11 ไม่แน่ใจวา่ควรจะมีการพฒันาหรือไม ่โดยไม่มีผูค้า้เห็นวา่ไม่ 

ควรพฒันาช่างทอง โดยเหตผุลท่ีกลุ่มผูค้า้ทองเห็นวา่ควรจะมีการพฒันา 

ช่างทองพบวา่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประการแรกเพือ่ตอบสนองต่อความ 

ตอ้งการทองค ารูปพรรณในอนาคต ประการท่ีสองเพือ่สอดรับต่อการ 

รวมเป็นประชาคมอาเซียน ท่ีพบวา่กลุม่ชาติประเทศในอาเซียนมีความ 

นิยมทองค ารูปพรรณของไทย อยา่งประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา เป็นตน้ ดงันั้นการพฒันาช่างฝีมือทองก็อาจจะ
เป็นโอกาสท่ีดีต่อการคา้ขายระหวา่งประเทศและเป็นการพฒันาแรงงานไทยใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 
 

แนวทำงในกำรพฒันำช่ำงทองรูปพรรณ 

 แนวทางท่ีน าเสนอในการพฒันาช่างทองไทย เน่ืองจากการฝึกช่างทองจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและตอ้งใช้

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ ดงันั้นการจะพฒันาช่างทองใหเ้ป็นรูปแบบเพ่ือใชช่้างทองมีทั้งความรู้และประสบการใหพ้ร้อมในการ

ประกอบอาชีพจึงควรจะจดัตั้งโรงเรียนหรือสถาบนัฝึกอาชีพ โดยจดัใหเ้ป็นการเรียนรู้เร่ืองของการท าทองโดยเฉพาะคลา้ย

โรงเรียนช่างทอง แต่ส่ิงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนควบคูไ่ปกบัการพฒันาช่างทองคือโอกาสในวชิาชีพรวมถึงอตัราคา่แรงช่างทอง

เพ่ือท่ีจะจูงใจในการประกอบวชิาชีพและไมใ่หเ้กิดการเปล่ียนวชิาชีพจากปัญหาคา่แรง 
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ดัชนีควำมเช่ือมัน่รำคำทองค ำ (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดชันี 1 เดือน (ส.ค.) 1 เดือน (ก.ย.) 3 เดือน (ส.ค.) 3 เดือน (ก.ย.) 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (รวม) 53.35 63.99 55.74 67.08 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะนกัลงทุน) 52.78 65.80 55.81 68.20 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะผูค้า้ทองค า) 57.36 51.84 55.30 60.16 
**เก็บตวัอยา่งช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 ส.ค. 56 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนกนัยายน 2556  อยูท่ี่ระดบั 63.99 จุด ปรับเพิม่ข้ึนจากดชันีในเดือนสิงหาคม 

10.64 จุด หรือร้อยละ 19.94 สะทอ้นทศันคติในเชิงบวกต่อราคาทองค าระหวา่งเดือนหลงัจากท่ีราคาทองค าฟ้ืนตวัตอ่เน่ืองหรือ

เช่ือวา่ราคาทองค าเฉล่ียระหวา่งเดือนจะปรับตวัขึ้นจากเดือนสิงหาคม ขณะเม่ือแยกตามกลุ่มดชันีพบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่มผู ้

ลงทนุสูงกวา่กลุ่มผูค้า้ โดยดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าเฉพาะกลุ่มผูล้งทุนอยูท่ี่ระดบั 65.80 จุด เพิม่ข้ึนจากเดือนก่อน 13.02 จุด 

หรือร้อยละ 24.67 แต่ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าเฉพาะกลุ่มผูค้า้ทองค  าอยูท่ี่ระดบั 51.84 จุด ลดลง 5.52 จุด หรือร้อยละ 9.62 

หมายความวา่ในกลุ่มผูค้า้มีระดบัความเช่ือมัน่ลดลงแมจ้ะยงัเป็นเชิงบวก ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดว้า่การเพิม่ข้ึนของราคาทองค า

ในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมาท าใหก้ลุม่ผูค้า้ท่ีมีความใชชิ้ดกบัราคาเช่ือวา่กรอบการเพิม่ข้ึนในเดือนน้ีจะเร่ิมจ ากดัมากข้ึน แตส่ าหรับ

กลุ่มผูล้งทนุการเพ่ิมขึ้นของราคากลบัท าใหร้ะดบัความเช่ือมัน่สูงขึ้น 

ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ดชันีรวมอยูท่ี่ระดบั 67.08 จุด เพิม่ข้ึนจากเดือนสิงหาคม 

11.34 จุด หรือ 20.34% โดยดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงระยะ 3 เดือน สะทอ้นทศันคติในทิศทางเดียวกบัดชันีความ

เช่ือมัน่ราคาทองค าเดือนกนัยายนราคาท่ีฟ้ืนตวัท าใหม้มุมองตอ่ราคาทองค าในระยะกลางกลบัมาเป็นเชิงบวกติดต่อกนัเป็นเดือน

ท่ีสองหลงัจากท่ีช่วงก่อนหนา้ทศันคติท่ีมีตอ่ราคาทองค าในระยะยาวอยูต่  ่ากวา่ระดบั 50 จุดหรือมีมมุมองเชิงลบ เม่ือแยกตาม

กลุ่มผูล้งทนุและผูค้า้พบวา่ ทั้งกลุ่มผูล้งทุนและกลุม่ผูค้า้คอ่นขา้งมีมมุมองในเชิงบวกตอ่ราคาทองค าในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ โดย

คา่ดชันีของกลุ่มผูล้งทุนมีคา่สูงกวา่กลุ่มผูค้า้เช่นเดิมแต่ทั้งสองกลุม่มีระดบัความเช่ือมัน่สูงกวา่การจดัท าในเดือนสิงหาคม โดย

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในระยะ 3 เดือนของกลุ่มผูล้งทุนเพิ่มข้ึน 12.39 จุด หรือร้อยละ 22.20 ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคา

ทองค าในระยะ 3 เดือนของกลุ่มผูค้า้เพ่ิมข้ึน 4.86 จุด หรือร้อยละ 8.79  

โดยสรุปดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนกนัยายนปรับตวัเพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคมโดยเป็นการปรับตวัเพ่ิมข้ึน

เป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกนั ซ่ึงยงัสะทอ้นมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองค าในช่วง 1-3 เดือนขา้งหนา้ การเพ่ิมข้ึนของราคาทองในช่วง 

2 เดือนท่ีผา่นมาท าใหก้ลุม่ตวัอยา่งเร่ิมกลบัมามีทศันคติในเชิงบวกแต่กลุ่มผูค้า้มีความกงัวลต่อการเพิม่ข้ึนของราคามากกวา่ท า

ใหค้า่ดชันีในเดือนกนัยายนปรับลดลงจากเดือนก่อนแตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 50 จุด  
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**ราคาทองค าในประเทศอา้งอิงราคาสมาคมคา้ทองค า (Avg Closed) 

เม่ือเทียบเคียงดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนสิงหาคมกบัราคาทองค าเฉลี่ย (ราคาปิด) ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า

แทง่ของสมาคมคา้ทองค าพบวา่มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคอืดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนสิงหาคมมีคา่สูงกวา่

ระดบั 50 จุด ซ่ึงเป็นสญัญาณวา่ทศันคติโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งคาดวา่ราคาทองค าจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ระดบัเดิมในเดือน

กรกฎาคม โดยราคาเฉล่ียทองค าแทง่ปรับเพ่ิมข้ึนถึง 1,262.77 บาทต่อทองค าน ้าหนกัหน่ึงบาททองค า (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

สอดคลอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาทองค าและดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (1 เดือน) ในช่วง 4 เดือนท่ีผา่นมาจะเห็นวา่มี

ความสมัพนัธ์กนัต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23,863.64  

 23,110.53  

 22,292.86  

 20,657.89  

 19,992.50  
 19,650.00  

 18,968.18  

 20,230.95  

44.07 

52.84 
45.5 

32.91 33.77 

53.35 

63.99 

75.72 

65.06 

56.72 

46.25 44.88 

55.74 

67.08 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

 18,500.00  

 19,500.00  

 20,500.00  

 21,500.00  

 22,500.00  

 23,500.00  

 24,500.00  

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 

Avg GTA price Gold Price Sentiment Index (1M) 

Gold Price Sentiment Index (3M) Benchmark 

กราฟเทียบดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค ากับค่าเฉลี่ยราคาทองค าในประเทศ 



ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

[ศนูยว์จิยัทองค ำ] Page 12 

 

 

 

 

 

 

 

 ดา้นปัจจยัท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเช่ือวา่จะกระทบราคาทองค าในประเทศในช่วงหน่ึงและสามเดือนขา้งหนา้พบวา่

กลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้าหนกักบัประเด็นคา่เงินบาทหลงัจากท่ีออ่นตวัลงอยา่งมาก 4 เดือนติดต่อกนั โดยเฉพาะในเดือนท่ีผา่นมาท่ี

อ่อนคา่จากเงินทุนไหลออก โดยกลุม่ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัคา่เงินบาทร้อยละ 50.42 ของกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีรองลงมาคือ

ทิศทางของคา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ร้อยละ 47.04 และประเด็นการชะลอมาตรการสภาพคล่องหรือ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

ร้อยละ 38.75 ลดลงจากการส ารวจคร้ังก่อน  

ดา้นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้สอดคลอ้งกนักบัปัจจยัท่ีเช่ือวา่กระทบ

ในช่วง 1 เดือน โดยมีประเด็นคา่เงินบาทท่ีมีการใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดร้อยละ 48.61 ของกลุ่มตวัอยา่ง การเคล่ือนไหวของ

คา่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ร้อยละ 47.56 ของกลุ่มตวัอยา่งและการชะลอมาตรการสภาพคล่องหรือ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

เป็นอนัดบัท่ี 3  ร้อยละ 40.07  

 

จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 591 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุม่นกัลงทุน 495 
ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 96 ตวัอยา่ง พบวา่ 32.60% ของกลุ่มตวัอยา่ง
คิดวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 36.15% คาดวา่
จะยงัไมซ้ื่อทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 31.25% ยงัไม่
แน่ใจวา่จะซ้ือทองค าหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ จะเห็นวา่
ลกัษณะของพฤติกรรมต่อการซ้ือทองยงัคงกระจายตวั โดยมีสดัส่วน
ของผูท่ี้ตอ้งการจะซ้ือและคาดวา่จะยงัไม่ซ้ือเพิม่ข้ึนจากเดือนก่อน 
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บทสรุปควำมคดิเห็นผู้ค้ำทองค ำ (Gold Trader Consensus) 

 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่ ผูค้า้ส่งทองค า และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 11 ตวัอยา่ง เพือ่สอบถามถึงมมุมองและความคิดเห็นท่ีมีต่อทิศทาง

และกรอบราคาทองค าในตลาดโลกและราคาทองค าแทง่ในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) ในเดือนกนัยายน 2556 รวมถึงปัจจยั

ท่ีกลุ่มผูค้า้คาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในช่วงเดือนกนัยายนโดยสรุปพบวา่ 

 บทสรุปดา้นราคาทองค าในตลาดโลก  

  กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,300 – 1,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุม่ตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัระหวา่ง 1,300-1,380 ดอลล่าร์ต่อออนซ ์ โดยมีคา่ความถ่ี

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,300-1,340 ดอลล่าร์ตอ่ออนซ์ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัระหวา่ง 1,420-1,500 ดอลล่าร์

สหรัฐฯตอ่ออนซ์ และมีคา่ความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,461-1,480 ดอลล่าร์ตอ่ออนซ์  
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บทสรุปดา้นราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

 กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าแทง่ในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 95.5%) น่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 19,000 – 23,000 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุม่ตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัระหวา่ง 19,000-21,000 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองค า โดยมีคา่ความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,500-20,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้าหนกั

ระหวา่ง 21,500-23,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมีคา่ความถ่ีหนาแน่นในช่วง 22,001-22,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า 

 

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในเดือนกนัยายน 2556  

1. การชะลอมาตรการ QE กลุ่มผูค้า้มีความกงัวลมากข้ึนกบัการชะลอมาตรการสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

มากขึ้น เน่ืองจากจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือ FOMC ของสหรัฐฯ ในช่วงวนัท่ี 17-18 เดือนน้ี ซ่ึงท่ี

ผา่นมามีการคาดการกนัมากวา่อาจจะมีการปรับลดขนาดของการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการ QE 3-4 ในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงถา้มี

การปรับลดจริงอาจจะท าใหร้าคาทองค าไดรั้บแรงกดดนัจากแรงขายจากความวติกต่อการแขง็คา่ของสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

และแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาข้ึน อยา่งไรก็ดีมีผูค้า้หลายท่านท่ีเห็นวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะยงัไม่ชะลอมาตรการในการ

ประชุมคร้ังน้ีแต่อาจจะพิจารณาปรับลดในการประชุมอีก 2 คร้ังท่ีเหลือของปี เน่ืองจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจยงัไมดี่เทา่ท่ีควร

ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรปรับตวัข้ึนเร็วจนเกินไปท าใหอ้าจจะเป็นปัญหาตามมาในอนาคตได ้ นอกจากน้ี

ความวติกเร่ืองการใชก้ าลงัตอบโตซี้เรียอาจจะเป็นเง่ือนไขหน่ึง 

2. คา่เงินบาท ประเดน็คา่เงินบาทยงัเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูค้า้ใหค้วามส าคญั เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมามีความผนัผวน

อยา่งมากประกอบกบัการไหลออกของเงินทุนในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมาท าใหแ้นวโนม้คา่เงินอาจจะยงัมีโอกาสอ่อนคา่ตอ่ 
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ซ่ึงจะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศ แต่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผูค้า้ทองเช่ือวา่ค่าเงินบาทจะเป็นปัจจยัท่ีคาดการณ์ไดย้ากและ

เตือนใหร้ะมดัระวงัโดยพจิารณาแนวโนม้คา่เงินบาทประกอบการลงทนุดว้ยเสมอ  

3. การตอบโตซี้เรีย ประเด็นการตอบโตซี้เรียท่ีน าโดยสหรัฐฯแมจ้ะผอ่นคลายลงในระยะสั้นจากการท่ีประธานาธิบดี

โอบามาส่งการตดัสินใจใหส้ภาคองเกรสโดยยดืระยะเวลาการตดัสินใจไปถึงช่วงวนัท่ี 9 กนัยายน แต่ยงัถือวา่ความเส่ียงจาก

ประเด็นซีเรียยงัน่าจะกระทบต่อราคาทองค าในเดือนน้ีโดยเฉพาะผลกระทบผา่นราคาน ้ามนัดิบท่ีมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึนถา้เกิด

การปะทะระหวา่งสหรัฐฯและซีเรีย 

4. เศรษฐกิจยโุรป โดยเฉพาะนโยบายดอกเบ้ียและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินยโุรปประกอบกบัการเลือกตั้ง

ของเยอรมนีท าใหต้อ้งติดตามภูมิภาคยโุรปมากข้ึน 

5. การซ้ือขายเกง็ก าไร ตลาดทองค าในช่วงน้ียงัมีแรงซ้ือขายท าก าไรใหเ้ห็นอยา่งต่อเน่ืองท าใหค้วามผนัผวนของ

ราคาในเดือนกนัยายนยงัมีอยู ่ และผูค้า้บางทา่นใหค้วามเห็นวา่ราคาทองค าในเดือนกนัยายนท่ีผา่นมามกัจะมีความผนัผวน

คอ่นขา้งมากท าใหน้กัลงทุนตอ้งใหค้วามระมดัระวงั 

 ขอ้เสนอแนะจากผูค้า้ทองค า 

1. ระยะน้ีควรเนน้การลงทุนในทองค าระยะสั้น ใหล้งทุนแบบทยอยซ้ือและทยอยขายเม่ือมีก าไร 

2. ติดตามขา่วสารอยา่งใกลชิ้ดเพราะปัจจุบนัมีประเดน็เส่ียงท่ีจะกระทบราคาทองค าคอ่นขา้งมาก 

3. ส าหรับนกัลงทุนระยะยาวควรจะท าการป้องกนัความเส่ียง (hedge position) ไวบ้า้งเน่ืองจากในระยะยาว

ทองค ายงัไม่จบแนวโนม้ขาลง 

สรุปมุมมองท่ีมีต่อราคาทองค าในประเทศ 
คาดวา่ราคาทองค าจะเพ่ิมข้ึน 7 
คาดวา่ราคาทองค าจะใกลเ้คียงกบัราคาในเดือนสิงหาคม 3 
คาดวา่ราคาทองค าจะลดลง 1 
 

 โดยสรุปกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้การซ้ือขายสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 11 ตวัอยา่ง คาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนกนัยายนจะปรับตวัเพ่ิมข้ึน

จ านวน 7 ตวัอยา่ง คาดราคาทองค าในประเทศในเดือนกนัยายนจะปรับตวัลดลงจ านวน 1 ตวัอยา่ง และคาดวา่ราคาทองค าใน

ประเทศในเดือนกนัยายนจะใกลเ้คียงกบัราคาทองค าในเดือนสิงหาคมจ านวน 3 ตวัอยา่ง จะเห็นวา่กลุม่ผูค้า้ส่วนใหญ่เช่ือวา่ราคา

ทองค ายงัสามารถปรับตวัข้ึนไดต้่อในเดือนกนัยายนน้ี และถือเป็นการปรับมมุมองจากเดือนก่อนท่ีส่วนใหญ่มองราคาทรงตวั

สลบัอ่อนตวัลงระหวา่งเดือน โดยมีการใหเ้หตุผลวา่ในช่วงท่ีผา่นมาปัจจยัพื้นฐานมีการปรับเปล่ียนมากข้ึนโดยเฉพาะมีปัจจยัท่ี

สนบัสนุนราคาทองค าในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยัและแรงซ้ือเก็งก าไรเพิม่มากข้ึน 
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กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นผูค้า้ทองค า 

1. คุณจิตติ  ตั้งสิทธ์ิภกัดี   นายกสมาคมคา้ทองค า (บริษทั หา้งขายทองจินฮั้วเฮง จ ากดั) 

2. คุณพิชญา  พสุิทธิกลุ   นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง (หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย)์ 

3. คุณบุณเลิศ  สิริภทัรวณิช   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ออสสิริส จ ากดั 

4. คุณฐิภา  นววฒันทรัพย ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ  ากดั 

5. คุณณฐัพงศ ์ หิรัณยศิริ  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 

6. คุณณฐัฑี  จฑุาวรากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 

7. คุณวรัิตน ์ จุฑาวรากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไฟนโ์กลด ์จ ากดั 

8. คุณวชิยั  แสงเจริญตระกลู กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั รอยลั คลาสสิค โกลด ์บูลเล่ียน จ  ากดั 

9. คุณธีรเดช  สินธพเรืองชยั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั หา้งขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากดั 

10. คุณกมลธญั  พรไพศาลวจิิต ผูจ้ดัการฝ่ายวเิคราะห์ บริษทั จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

11. คุณเอเกต  ตณัฑชน  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชายน์น่ิงโกลด ์บลูเล่ียน จ ากดั 
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รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยว์ิจยัทองค า ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมคา้ทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั เน้ือหาในรายงานจดัท าข้ึนโดยมิไดมี้
วตัถปุระสงคเ์พือ่การช้ีน าใหมี้การซ้ือขาย หรือช้ีน าราคาแตป่ระการใด การจดัท ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเกบ็
จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศูนยว์ิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
 
ช่องทำงตดิตำมข้อมูลกำรวจิยั 
เวบ็ไซต ์:  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศูนยว์ิจยัทองค า 
ติดต่อขอรับขอ้มลูการวิจยั โทร. 02-673-9911 ต่อ 660-1 
 
สอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิ 

คุณกมลธญั  พรไพศาลวจิิต   ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัทองค า   
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 650, มือถือ 089-770-6112, E-mail : kamoltun@gtwm.co.th 
 
คุณ ด.ร. ภูษติ  วงศห์ล่อสายชล ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัทองค า 
โทร. 081-828-0800, E-mail : dr.phusit@gmail.com 
  
คุณภทัริกา  สมคะเน   ประสานงานส่ือมวลชน 
889  อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ หอ้งเลขท่ี 209 ชั้น 20, ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-673-9911 ต่อ 250, มือถือ 081-812-7221, E-mail : patarika@gtwm.co.th 
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ศูนย์วจิยัทองค ำ โดยควำมร่วมมอืระหว่ำง                
คณะบริหำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย สมำคมค้ำทองค ำ   สมำคมเพชรพลอยเงนิทอง และบริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
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ขอขอบคุณข้อมูลกำรวจิยั 

 สมาคมคา้ทองค า 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง 
บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
บริษทั หา้งขายทองจินฮั้วเฮง จ ากดั 
หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล เล่ียงเส็งเฮงพาณิชย ์
บริษทั รอยลั คลาสสิค โกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั 
บริษทั หา้งคา้ทอง หลูยูฮ่วด จ ากดั 
บริษทั หา้งคา้ทอง หลูชั้งฮวด (2498) จ  ากดั 
บริษทั แอล ซี เอช บูลเล่ียน จ ากดั 
บริษทั ออสสิริส จ ากดั 
บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
บริษทั เอม็ทีเอส โกลด ์ฟิวเจอร์ จ  ากดั 
บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
บริษทั ทองภทัร โกลด ์แอนด ์ซิลเวอร์ จ  ากดั 
บริษทั ซินคีเชียงคา้ส่ง จ  ากดั 
บริษทั หอ้งขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ  ากดั 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งทองน ่าเชียง 
หา้งทองเยาวราชเคหะคลองหลวง 9 
บริษทั ชายน์น่ิงโกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั 
 
 
 
 

บริษทั ไฟน์โกลด ์จ ากดั 
บริษทั หา้งทองซินเจ้ียเชียง จ ากดั 
บริษทั หลูชัง่เฮงเฮงฮวด จ ากดั 
บริษทั ทองเล่งหงษ ์กรุ๊ป จ ากดั 
หา้งทองโตะ๊กงัเฮงก่ี 
หา้งทองน าโชค 1997 (บางกระด่ี) 
หา้งทอง ตั้งเชียงเฮง 
หา้งเพชรทองศรีโตะ๊กงั 
ร้านทองอมรรัตน์ ปากช่อง นครราชสีมา 
ร้านทองทรัพยสุ์พรรณ 
หา้งทองยง่เชียงลง้ 
หา้งทองจงเจริญเยาวราช  
บริษทั จีที โกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั 
หา้งทองเองเกียงฮ้ึง 
หา้งทองอ้ึงเตียงก่ี 
หา้งทองศรีเมืองวฒันา  
หา้งทองแม่มาลี 
คุณ กมัพล ยศเรืองสา  
เจา้ของเวบ็ไซต ์ThaiGold.info 
 
 


