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บทสรุปการวิจัย 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนมิถุนายน 2558 อยูใ่นระดบั 43.11 จุด ลดลงจากการจดัท าในเดือนพฤษภาคม 

2558 โดยปรับตวัลดลง 10.00 จุด หรือลดลง 18.83% โดยค่าดชันีกลบัมาอยูต่  ่ากวา่ระดบั 50 จุดอีกคร้ังหลงัจากท่ีฟ้ืนตวัเดือน

ก่อน สะทอ้นมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค าในเดือนมิถุนายน ดา้นปัจจยักดดนัส าคญัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่เกิดจากการเนน้ย  ้า

เร่ืองการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท าใหค้่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึน ส่วนเงินบาทกลุ่มตวัอยา่งยงัเช่ือวา่มี

แนวโนม้อ่อนค่าและเป็นปัจจยับวกส าคญัระหวา่งเดือน  

ดา้นดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในระยะสามเดือนลดลง 6.06 จุด อยูท่ี่ระดบั 49.94 จุด โดยค่าความเช่ือมัน่กลบัข้ึนมา

ต ่ากวา่ระดบั 50 จุดอีกคร้ังสะทอ้นมุมมองเชิงลบในระยะกลาง ซ่ึงไดรั้บแรงกดดนัจากประเด็นการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ เช่นกนั 

จากค าถามวา่กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้หรือไม่ พบวา่ 27.43% ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือ

ทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 44.28% คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และ 28.29% ไม่แน่ใจวา่จะ

ซ้ือทองค าหรือไม่ จะเห็นไดว้า่ในเดือนมิถุนายนสดัส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเช่ือวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้

ลดลงอยา่งมาก ซ่ึงอาจจะส่งผลใหต้ลาดในประเทศซบเซาลงในระยะสั้น 

 โดยสรุปพบวา่ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่ราคาทองค าในประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 มองวา่ทองค าในประเทศอาจจะ

ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยเทียบกบัราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม ค่าดชันีปรับตวัลงต ่ากวา่ระดบั 50 จุดอีกคร้ังสะทอ้นมุมมองเชิง

ลบแต่เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นเน่ืองจากค่าดชันียงัใกลร้ะดบั 50 จุด ขณะท่ีปัจจยัลบท่ีส าคญัคือสญัญาณการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ และการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปัจจยัหนุนส าคญัคือการอ่อนค่าของค่าเงินบาท 

 ดา้นบทสรุปความคิดเห็นผูค้า้ทองค าประจ าเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มผูค้า้รายใหญ่มีมุมมองราคาทองค าระหวา่งเดือน

ทรงตวัใกลเ้คียงกบัเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้

ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค าจ านวน 9 ตวัอยา่ง คาดวา่ราคาทองค าในประเทศในเดือนมิถนุายนจะ

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ตวัอยา่ง คาดวา่จะใกลเ้คียงกนัเดือนพฤษภาคม 5 ตวัอยา่ง และอีก 2 ตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาเฉล่ียจะปรับตวั

ลดลงในเดือนเทียบเดือนพฤษภาคม ส าหรับราคาทองค าในตลาดโลกกรอบสูงสุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดไวร้ะหวา่ง 1,200-1,260 

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ แต่มีความถ่ีหนาแน่นบริเวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดให้

น ้ าหนกัระหวา่ง 1,100-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,140 – 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ ดา้นราคาทองค าในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) กลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัราคาสูงสุดระหวา่ง 19,000 – 20,500 บาทต่อ

หน่ึงบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า กรอบการเคล่ือนไหวต ่าสุดกลุ่ม

ตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 17,500-19,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,000 – 19,000 บาทต่อ
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หน่ึงบาททองค า โดยมีการปรับตวัของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การอ่อนตวัของค่าเงินบาท ความเส่ียงการช าระหน้ีกรีซ และการ

ซ้ือขายเก็งก าไรเป็นปัจจยัส าคญั 

 นอกจากน้ีศูนยว์จิยัทองค ายงัไดจ้ดัท ารายงานบทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดราคาทองค าในประเทศและสถิติการ

เปล่ียนแปลงราคาทองค าในประเทศพบวา่การมีราคากลางส าหรับราคาทองค าในประเทศและก าหนดมาตรฐานการซ้ือขาย

ทองค าในประเทศช่วยใหอุ้ตสาหกรรมทองค ามีการคา้ขายท่ีง่ายข้ึนเน่ืองจากการส่ือสารท าไดง่้ายและผูค้า้มีราคาอา้งอิงท่ีใช้

ก าหนดราคา ขณะท่ีการปรับเปล่ียนราคาทองค าในช่วงระหวา่งปี 2549-2558 มีจ านวนการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย

เน่ืองจากราคาทองค าในตลาดโลกและค่าเงินบาทมีความผนัผวนมากข้ึน โดยปี 2554 เป็นปีท่ีมีการปรับเปล่ียนราคาเฉล่ียต่อวนั

สูงสุดท่ี 3.463 คร้ังต่อวนั จากช่วงปี 2549 ท่ีประมาณ 1.490 คร้ังต่อวนัหรือเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 1 เท่าตวั ขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกนั

พบวา่เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงท่ีราคาทองค ามีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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สรุปประเด็นราคาทองค าเดือน พฤษภาคม 2558 

 การเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% ท่ีอา้งอิงกบัราคาสมาคมคา้ทองค า ปรับตวัเพ่ิมข้ึนระหวา่ง

เดือนพฤษภาคม 2558 ประมาณ 200 บาทต่อหน่ึงบาททองค า จากราคาทองค าในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ท่ีระดบัราคา 18,800 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า (ราคาขายออก) มาอยูท่ี่ระดบั 19,000 บาทต่อหน่ึงทองค า (ราคาขายออก) ในช่วงปิดตลาดในวนัท่ี 29 

พฤษภาคม 2558 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.06%       

 

 

 ราคาทองค าแท่งความบริสุทธ์ิ 96.5% อา้งอิงราคาท่ีประกาศโดยสมาคมคา้ทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558 มีการ

ปรับตวัข้ึนในช่วงตน้เดือนจนถึงกลางเดือน โดยแรงหนุนส าคญัมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ีอ่อนค่าลงอยา่งหนกั จากตวัเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงตน้เดือนท่ียงัออกมาต ่ากวา่ท่ีคาดเป็นส่วนใหญ่ ท าใหค้วามกงัวลต่อการข้ึนอตัราดอกเบ้ียท่ีเร็วกวา่ท่ีคาด

ของ FED ผอ่นคลายลงไป รวมถึงสถานการณ์ในยโุรปโดยเฉพาะประเด็นของกรีซท่ียงัไม่มีความคืบหนา้ในช่วงตน้เดือนและ

ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง หนุนใหร้าคาทองค ามีการปรับตวัข้ึนอยา่งมาก แต่มีการยอ่ตวัลงอีกคร้ังในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน

จากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยเฉพาะตวัเลขท่ีอยูอ่าศยัออกมาดีกวา่ท่ีคาด ท าใหป้ระเด็นการข้ึนอตัราดอกเบ้ียของ FED กลบัมา

กดดนัราคาทองค าอีกคร้ัง ราคาทองค าในเดือนพฤษภาคมมีการเคล่ือนไหวสูงสุดท่ี 19,400 บาท และมีการเคล่ือนไหวต ่าสุดท่ี 

18,700 บาท 
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ราคาทองค าในตลาดโลกในเดือนพฤษภาคม 2558 เคล่ือนไหว Sideway ในช่วงตน้เดือนก่อนท่ีจะไดรั้บแรงหนุนจาก

ค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลงอยา่งหนกัซ่ึงเป็นผลมาจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงเวลานั้นออกมาต ่ากวา่ท่ีคาด หนุนใหร้าคา

ทองค าปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงกลางเดือน ก่อนท่ีจะมีการยอ่ตวัลงมาอีกคร้ัง หลงัจากท่ีตวัเลขท่ีอยูอ่าศยัของสหรัฐฯท่ีออกมาส่ง

สญัญาณฟ้ืนตวั และท าใหป้ระเดน็การข้ึนอตัราดอกเบ้ียของ FED ถูกกลบัมาพดูถึงอีกคร้ัง หนุนใหค้่าเงินดอลลาร์ฟ้ืนตวัข้ึนมา

อีกคร้ังกดดนัราคาทองค าในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน รวมถึงสถานการณ์ของกรีซกบัเจา้หน้ีท่ีเร่ิมมีความคืบหนา้มากข้ึนเป็น

อีกปัจจยักดดนั ราคาทองค าในช่วงท่ีผา่นมาปรับเพ่ิมข้ึนท าจุดสูงสุดท่ีระดบั US$1,232.20 ท าจุดต ่าสุดท่ีระดบั US$1,170.20 

SPDR ถือครองทองค าลดลง 23.20 ตนั จากระดบั 739.06 ตนั มาอยูท่ี่ 715.86 ตนัในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  
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 ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2558 มีแนวโนม้อ่อนค่าอีกคร้ัง โดยปัจจยัส าคญัอยูท่ี่ภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ียงัไม่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวั โดยตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา ตวัเลขเศรษฐกิจไทยทั้ง ตวัเลขการส่งออก ดชันี 

MPIและอตัราเงินเฟ้อ ต่างออกมาติดลบทั้งหมด โดยเฉพาะอตัราเงินเฟ้อออกมาติดลบ 5 เดือนติดต่อกนั ท าใหค้าดกนัวา่การ

ประชุม กนง. ในวนัท่ี 10 มิถุนายนน้ีจะมีการลดอตัราดอกเบ้ียลงมาอีกคร้ังเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ ขณะท่ีเดือนน้ีแรงซ้ือในตลาด

หุน้อยูท่ี่ระดบั 1286.10 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีแลว้จากท่ีมีแรงซ้ือสุทธิเพียง 129.69 ลา้นบาท แต่ในตลาด

พนัธบตัรมีแรงขายกวา่ 24,815.9 ลา้นบาท เทียบกบัเดือนท่ีแลว้ท่ีเงินไหลออกกวา่ 7,630.76 ลา้นบาท 
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ดัชนีความเช่ือม่ันราคาทองค า (Gold Price Sentiment Index) 

ประเภทดชันี 1 เดือน  
(พ.ค. 58) 

1 เดือน  
(มิ.ย. 58) 

3 เดือน  
(พ.ค. 58) 

3 เดือน  
(มิ.ย. 58) 

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (รวม) 53.11 43.11 56.00 49.94 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะนกัลงทุน) 52.03 41.36 57.28 50.27 
ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า (เฉพาะผูค้า้ทองค า) 58.33 49.29 53.41 49.08 
**เก็บตวัอยา่งช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 พ.ค. 58 

 ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนมิถุนายน 2558  อยูท่ี่ระดบั 43.11 จุด ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 10.0 จุด หรือ

ลดลง 18.83% จากระดบั 53.11 จุด โดยปรับลดลงหลงัจากท่ีฟ้ืนตวัสองเดือนติดต่อกนัการอ่อนตวัลงของดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า

สะทอ้นมุมมองตลาดท่ีกลบัมามองทองค าในเชิงลบหลงั FED ยงัย  ้าการข้ึนดอกเบ้ียภายในปีน้ีประกอบกบัตวัเลขดา้นการจา้งงานยงัคงฟ้ืน

ตวั การอ่อนตวัลงของค่าดชันีต ่ากวา่ 50 จุด เป็นการสะทอ้นทศันคติในเชิงลบต่อราคาทองค าระหวา่งเดือน ปัจจยัเร่ืองการแขง็ค่า

ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการข้ึนดอกเบ้ีย FED กลบัมาเป็นปัจจยัลบส าคญัอีกคร้ัง โดยเม่ือแยกตามกลุ่มตวัอยา่งพบวา่กลุ่ม

ผูค้า้มีทศันคติท่ีลบนอ้ยกวา่กลุ่มผูล้งทุน ซ่ึงค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 49.29 จุดลดลง 9.04 จุดจากเดือนก่อน ส่วนกลุ่มผูล้งทุนอยูท่ี่ระดบั 

41.36 จุดลดลง 10.67 จุด  

ดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ ดชันีรวมอยูท่ี่ระดบั 49.94 จุด ปรับตวัลดลงจากการจดัท าเดือน

ก่อนเช่นกนั โดยลดลง 6.06 จุดหรือลดลง 10.81% โดยค่าดชันีกลบัมาสะทอ้นมุมมองเชิงลบในระยะกลางหลงัจากฟ้ืนตวัเดือน

ก่อน ความวติกต่อการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารสหรัฐฯ และการแขง็ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯกลบัมามีผลกระทบอีกคร้ัง 

กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่อาจจะมีการปรับข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดยมีปัจจยัเร่ืองความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทั้งค่าเงินบาท

และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส าคญั  

โดยสรุปดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนมิถนุายน 2558 ปรับตวัลดลงจากเดือนพฤษภาคม โดยค่าดชันีอยูต่  ่ากวา่

ระดบั 50 จุดเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นการสะทอ้นวา่กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเดือนมิถุนายนอ่อนตวัลงเลก็นอ้ยจากเดือน

ก่อน ขณะท่ีกลุ่มผูค้า้ทองค าค่อนขา้งจะมีมุมมองเชิงลบนอ้ยกวา่กลุ่มผูล้งทุน การปรับตวัลดลงของดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค า

มาจากความวติกการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลงัจากท่ีประธานธนาคาร

กลางสหรัฐฯ ยงัคงย  ้าเร่ืองการข้ึนดอกเบ้ียภายในปีน้ี 
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**ราคาทองค าในประเทศอา้งอิงราคาสมาคมคา้ทองค า (Avg Closed) 

เม่ือเทียบเคียงดชันีความเช่ือมัน่ราคาทองค าในเดือนพฤษภาคม 2558 กบัราคาทองค าเฉล่ีย (ราคาปิด) ท่ีอา้งอิงกบัราคา

ทองค าแท่งของสมาคมคา้ทองค าในเดือนเดียวกนัพบวา่มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัโดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 53.11 จุด (จดัท าในเดือน

เมษายน 2558) สะทอ้นมุมมองวา่ราคาในประเทศมีโอกาสฟ้ืนตวัในเดือนพฤษภาคม 2558 ขณะท่ีราคาทองค าแท่ง 96.5% (ราคา

ขายออก) เฉล่ียในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูท่ี่ระดบั 19,094.44 บาทต่อหน่ึงบาททองค า เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียเดือนเมษายน 2558 

ประมาณ 594.44 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  
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แบบส ำรวจปัจจยัเชิงบวกต่อรำคำทองค ำในประเทศเดอืนมถุินำยน 

 
 ปัจจยัเชิงบวกท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศเดือนมิถุนายน 2558 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการ

ใหน้ ้ าหนกักบัการอ่อนตวัของค่าเงินบาทเป็นปัจจยัส าคญั โดยมีการใหน้ ้ าหนกัถึง 43.20% หลงัจากท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ทางการเงินปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ังการประชุม สู่ระดบั 1.50% ปัจจยัท่ีใหน้ ้ าหนกัรองลงมาคือการอ่อนค่าของค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ จากสญัญาณการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะล่าชา้กวา่ท่ีคาดกนัไวก่้อนหนา้จากผลกระทบของ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมชะลอตวัลง โดยมีการใหน้ ้ าหนกั 39.52% และความตอ้งการทองค าในตลาดโลก วกิฤตหน้ีสินกรีซ และ

ความเส่ียงดา้นเงินเฟ้อเป็นปัจจยัมีความส าคญัต่อราคาทองค า 

 แบบส ำรวจปัจจยัเชิงลบต่อรำคำทองค ำในประเทศเดอืนมถุินำยน 

 

43.20% 

39.52% 

29.59% 

22.46% 

15.98% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 

การอ่อนค่าของเงินบาท 

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ 

ความตอ้งการทองค าในตลาดโลก 

หน้ีสินกรีซ 

เงินเฟ้อ 

40.39% 

34.99% 

32.40% 

28.73% 

27.86% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 

การแขง็ค่าของดอลลาร์ 

การแขง็ค่าเงินบาท 

ทิศทางดอกเบ้ียFED 

แรงขายเกง็ก าไร 

ราคาน ้ามนัลดลง 
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ปัจจยัเชิงลบท่ีกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่จะกระทบต่อราคาทองค าในประเทศเดือนมิถุนายน 2558 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการให้
น ้ าหนกักบัการแขง็ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส าคญัเน่ืองจากท่ีผา่นมาราคาทองค าปรับตวัสวนทางกบัค่าเงินดอลลาร์ 
ประกอบกบัความเส่ียงท่ี FED อาจจะพิจารณาท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียในอนาคตยงัถือเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัของราคาทองค า โดยมี
การใหน้ ้ าหนกัถึง 40.39% และมีปัจจยัเร่ืองทิศทางดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในดา้นลบ
รองลงมา นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัเช่ือวา่ปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองค าอาจจะมาจากแรงขายเก็งก าไรและราคาน ้ ามนัดิบท่ีอาจจะ
ปรับตวัลดลง 

แบบส ำรวจปัจจยัเชิงบวกต่อรำคำทองค ำในประเทศในช่วง 3 เดอืนข้ำงหน้ำ 

 

แบบส ำรวจปัจจยัเชิงลบต่อรำคำทองค ำในประเทศในช่วง 3 เดอืนข้ำงหน้ำ 
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จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 463 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัลงทุน 344 
ตวัอยา่ง และผูค้า้ทองค า 119 ตวัอยา่ง พบวา่ 27.43% ของกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่จะซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ี 44.28% 
คาดวา่จะยงัไม่ซ้ือทองค าในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ และอีก 28.29% 
ยงัไม่แน่ใจวา่จะซ้ือทองค าหรือไม่ในช่วงหน่ึงเดือนขา้งหนา้ จะเห็น
ไดว้า่ในเดือนมิถุนายนมีสดัส่วนสของผูท่ี้คาดวา่จะไม่ซ้ือทองค า
เพ่ิมข้ึนค่อนขา้งมาก สะทอ้นวา่ทองค าอาจจะลดความน่าสนใจใน
การลงทุนระยะสั้น  

 

บทสรุปความคดิเห็นผู้ค้าทองค า (Gold Trader Consensus) 

 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่ ผูค้า้ส่งทองค า และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 9 ตวัอยา่ง เพ่ือสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นท่ีมีต่อทิศทางและ

กรอบราคาทองค าในตลาดโลกและราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) ในเดือนมิถุนายน 2558 รวมถึงปัจจยัท่ี

กลุ่มผูค้า้คาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในช่วงเดือนมิถนุายนโดยสรุปพบวา่ 

 บทสรุปดา้นราคาทองค าในตลาดโลก (Gold Spot)  

  กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าในตลาดโลกโดยรวมน่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,100 – 1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

ออนซ์ โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,100-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีคา่ความถ่ี

หนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,140-1,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 1,200-1,260 ดอลลาร์

สหรัฐฯต่อออนซ์ และมีค่าความถ่ีหนาแน่นอยูบ่ริเวณ 1,240-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
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บทสรุปดา้นราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) 

 กลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ราคาทองค าแท่งในประเทศ (ความบริสุทธ์ิ 96.5%) น่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 17,500 – 20,500 

บาทต่อหน่ึงบาททองค า โดยกรอบการเคล่ือนไหวดา้นล่างกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกัระหวา่ง 17,500-19,000 บาทต่อหน่ึงบาท

ทองค า โดยมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 18,000-19,000 บาทตอ่หน่ึงบาททองค า ขณะท่ีกรอบดา้นบนกลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้ าหนกั

ระหวา่ง 19,000-20,500 บาทต่อหน่ึงบาททองค า และมีค่าความถ่ีหนาแน่นในช่วง 19,500-20,000 บาทต่อหน่ึงบาททองค า  

 

 

 

 

 

 

 บทสรุปดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค าในเดือนมิถุนายน 2558  

1. ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แมแ้นวโนม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปีจะเร่ิมอ่อนตวัลง 

หลงัตวัเลขเศรษฐกิจชะลอตวัลงแต่ก็ยงัมีความเส่ียงในระยะต่อไปเน่ืองจากธนาคารกลางส าคญัอยา่ง ECB และ BOJ ยงัมี

แนวโนม้ในการผอ่นคลายนโยบายทางการเงิน แต่ถา้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัคงอ่อนค่าลงตามการอ่อนตวัทางเศรษฐกิจจะถือเป็น

ปัจจยัหนุนส าคญัต่อราคาทองค า 

2. ค่าเงินบาท กลายเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของราคาทองค า หลงัจากท่ีอ่อนตวัลงอยา่งมากจากการ

ปรับเปล่ียนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการลดดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ังการประชุมติดต่อกนัท าใหค้่าเงินบาท

ยงัมีแนวโนม้ท่ีอ่อนตวั ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ียงัคงประสบภาวะท่ีชะลอตวั  

3. ความเส่ียงในการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโุรป ซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยโุรปและการ

โยกยา้ยเมด็เงิน ขณะท่ียโุรปยงัคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและยงัคงตอ้งใชก้าร

กระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือช่วยหนุนการฟ้ืนตวั ซ่ึงส่งผลใหเ้งินยโูรมีแนวโนม้อ่อนค่าในอนาคตจากขนาดนโยบายท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
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4. วกิฤตหน้ีสินกรีซ ยงัถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบระยะสั้นเน่ืองจากกรีซมีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระอยูจ่  านวนมากถา้ไม่ได้

รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มทรอยกา้ก็มีความเป็นไปไดว้า่กรีซจะไม่มีเงินพอเพียงต่อการช าระเงินคืนและจะกลายเป็นปัญหาในวง

กวา้งกระทบต่อทั้งการปรับตวัของตลาดทุน และอตัราแลกเปล่ียน 

5. การซ้ือขายเก็งก าไร จากปัจจยัท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วท าใหมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดความผนัผวนในตลาด

ทองค าท่ีไดรั้บผลจากการเก็งก าไร 

สรุปมุมมองท่ีมีต่อราคาทองค าในประเทศ 
คาดวา่ราคาทองค าจะเพ่ิมข้ึน 2 
คาดวา่ราคาทองค าจะใกลเ้คียงกบัราคาในเดือนพฤษภาคม 2558 5 
คาดวา่ราคาทองค าจะลดลง 2 
 

 สรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ทองค ารายใหญ่และผูป้ระกอบกิจการนายหนา้ซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค า จ านวน 9 ตวัอยา่ง โดยรวมเช่ือวา่ราคาทองค าในประเทศเดือนมิถุนายน 2558 จะเคล่ือนไหว

ใกลเ้คียงเทียบกบัเดือนพฤษภาคม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 รายท่ีคาดวา่ราคาทองค าประเทศเฉล่ียจะปรับตวัเพ่ิมข้ึน 5 รายเช่ือ

วา่ราคาทองค าในประเทศเฉล่ียในเดือนมิถนุายน 2558 จะเคล่ือนไหวใกลเ้คียงกบัเดือนพฤษภาคม ขณะท่ี 2 รายเช่ือวา่ราคา

ทองค าเฉล่ียในเดือนมิถุนายนจะปรับตวัลดลง 

กลุ่มตวัอยา่งความคิดเห็นผูค้า้ทองค า 

1. บริษทั หา้งขายทองจินฮั้วเฮง จ ากดั 
2. บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
3. บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
4. บริษทั คลาสสิก โกลด ์ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
5. บริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จ ากดั 
6. บริษทั หา้งขายทองทองใบเยาวราช (1988) จ ากดั 
7. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งทองน ่าเชียง 
8. บริษทั แอล ซี เอช บูลเล่ียน จ ากดั 
9. บริษทั ไฟน์โกลด ์จ ากดั 

 

 

  



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

 

[ศนูยว์จิยัทองค ำ] Page 15 

 

รายงานบทบาทหน้าทีใ่นการก าหนดราคาทองค าในประเทศและสถติิการเปลีย่นแปลงราคาทองค า
ในประเทศ  

การมีกลไกก าหนดราคาท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นตวัสนบัสนุนตลาดการซ้ือขายท่ีดี โดยการซ้ือขายทองค าในประเทศ
หลงัจากท่ีมีการก าหนดมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับท่ีมีมาตรฐานความบริสุทธิ 96.5% ท าใหก้ารซ้ือขายทองค าในประเทศเป็นท่ี
ยอมรับและสามารถสร้างกลไกในการตั้งราคากลางท่ีใชเ้ป็นราคาอา้งอิงกบัการซ้ือขายทองค าแท่ง และทองค ารูปพรรณทัว่
ประเทศ ท าใหก้ารตั้งราคาของร้านทองค าทัว่ประเทศมีเกณฑอ์า้งอิงและไม่สามารถตั้งราคาท่ีสูงเกินกวา่ความเป็นจริงเพ่ือเอารัด
เอาเปรียบผูบ้ริโภคได ้นอกจากน้ีการสร้างมาตรฐานราคาทองค าในประเทศยงัท าใหง่้ายต่อการส่ือสารต่อผูล้งทุนและผูบ้ริโภค
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการซ้ือขาย ประโยชน์ในการสร้างกลไกในการตั้งราคายงัสามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงการลงทุนประเภท
อ่ืนเช่นการลงทุนในกองทุน การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงัท่ีตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) ไดน้ าไปใชเ้ป็นตวัอา้งอิงกบั 
Gold Futures ในประเทศ 

หลายปีท่ีผา่นมาตลาดทองค ามีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากท าใหก้ารเคล่ือนไหวของราคาทองค าในประเทศมีการ
ปรับเปล่ียนผนัผวนและท าใหก้ารก าหนดราคากลางท่ีมีตวัแปรส าคญัคือราคาทองค าในตลาดโลก (Gold Spot) และค่าเงินบาท
เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ (THB/USD)  ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อวนัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากเม่ือก่อน 
ตำรำงแสดงจ ำนวนกำรปรับรำคำทองค ำในประเทศเฉลีย่ต่อวนัตั้งแต่ปี 2549-2558 

 
 
 จากแผนภาพจะเห็นไดว้า่ราคาทองค าในประเทศในช่วงระหวา่งปี 2549-2558 มีความผนัผวนโดยเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึน 
สอดคลอ้งกบัราคาทองค าในตลาดโลกและความผนัผวนของค่าเงินบาท โดยมีการปรับเปล่ียนราคาทองค าเฉล่ียสูงสุดในปี 2554 
มีค่าเฉล่ียต่อวนัถึง 3.463 คร้ัง จากในช่วงปี 2549-2550 ประมาณ 1.4 คร้ังต่อวนั หรือเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 1 เท่า ขณะท่ีเม่ือมองช่วง
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เดือนท่ีมีความผนัผวนมากท่ีสุดพบวา่ราคาทองค ามีความผนัผวนมากกวา่ปกติในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงช่วงตน้ไตรมาส 4 หรือ
ระหวา่งช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ท่ีมีจ านวนการปรับเปล่ียนราคาสูงกวา่ค่าเฉล่ียปกติ 
ตำรำงแสดงควำมผนัผวนตำมช่วงเดอืน ตั้งแต่ปี 2550-2557 

 
 
 จากราคาทองค าท่ีมีความผนัผวนมากข้ึนท าใหบ้ทบาทของหน่วยงานท่ีก าหนดราคายิง่มีมากข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของราคาทองค าในตลาดโลก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด โดยท่ีผา่นมากลไก
ก าหนดราคาทองค าในประเทศคอ่นขา้งโปร่งใสเน่ืองจากมีการอา้งอิงราคาทองค าในตลาดโลก (Gold Spot) และค่าเงินบาทเทียบ
ดอลลาร์สหรัฐฯ (THB/USD) เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้และมีขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทัว่ไป 
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รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยว์จิยัทองค า ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สมาคมคา้ทองค า สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั เน้ือหาในรายงานจดัท าข้ึนโดยมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือการช้ีน าใหมี้การซ้ือขาย หรือช้ีน าราคาแต่ประการใด การจดัท ารายงานดงักล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีเก็บ
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศูนยว์จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 
 
ช่องทำงตดิตำมข้อมูลกำรวจิยั 
เวบ็ไซต ์:  http://www.gtwm.co.th 
  http://www.goldtraders.or.th 
  http://business.utcc.ac.th 
Facebook : ศูนยว์จิยัทองค า 
ติดต่อขอรับขอ้มูลการวจิยั 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 
  
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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