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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ 

1. นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักด ี นายกสมาคมค้าทองคำ 
2. นายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ 
3. นางอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ 
4. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ กรรมการ บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (2490) จำกัด 
5. นายสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
6. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย 
7. นายธีระ  ตั้งหลักม่ันคง ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธานี 
8. นายเริงชัย วิริยะกุล  ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
9. นายพรชัย สุดายุวร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
10. นายสุพจน์ โรจนาก ี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างค้าทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 
11. นายวิรัตน์ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 
12. นายธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 
13. นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด 
14. นายวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมการ บริษัท จีท ีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
15. นายปานะพงษ์ สุทธีวงศ ์ ผู้จัดการสมาคมค้าทองคำ 

คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ 

1. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ ประธานคณะทำงานฯ 
2. รศ.ดร.ละออ บุญเกษม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
3. ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
4. อ.วีระพล  วิชญานุภาพ   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
5. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ผู้อำนวยการ 
6. ผศ.ดร.อัฐวุฒ ิ ปภังกร  รองผู้อำนวยการ 
7. นายพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
8. นายสุภทัต  โรจนากีขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
9. นางสุชัญญา  พ่ึงสาระ  คณะทำงาน 
10. นายพลวัตร สารวิทย์  คณะทำงาน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2566 ปรับเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน

มา จากระดับ 63.35 จุด มาอยู่ที่ระดับ 64.01 เพิ่มขึ้น 0.66 จุด หรือคิดเป็น 1.05% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับ

เพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจาก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินบาทอ่อนค่าหนุนราคาทองคำในประเทศ ความ

กังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ แรงซื้อเก็งกำไร และความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย  

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน มีนาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ราย ใน

จำนวนนี้มี 130 ราย หรือเทียบเป็น 43% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่ ส่วนจำนวน 120 ราย หรือเทียบ

เป็น 40% ซ้ือทองคำ และจำนวน 50 ราย หรือเทียบเป็น 17% ไม่ซื้อทองคำ 

 สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่  และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 46% เชื่อว่า
ราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2566 จะเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าใกล้เคียงกับราคา
ทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ และจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 23% คาดว่าจะลดลง  
 
 สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2566 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มี

มุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,778 – 1,885 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งใน

ประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 29,550 – 30,750 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงิน

บาท ใหก้รอบเฉลี่ยบริเวณ 33.99 – 35.57 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2566 ผู ้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำเมื ่อเดือน 

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงมาในระดับหนึ่ง ประกอบกับมีแรงซื้อเก็งกำไรสลับเข้ามาพยุงราคาทองคำไว้ ทั้งนี้ 

คาดราคาทองคำเดือน มีนาคม พยายามแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับและสร้างฐานราคา ซึ่งหากราคาปรับตัวลดลงมาใน

ระดับจำกัด หรือสามารถยืนเหนือแนวรับได้อย่างแข็งแกร่ง คาดว่าน่าจะเกิดแรงซื้อกลับเข้ามา และทำให้ราคาทองคำ

ปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านได้อีกครั้ง    
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
 

ราคาทองคำในประเทศ 

ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริส ุทธิ์  96.5% ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2566 อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด 
บาทละ 29,650 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหว
สูงสุด บาทละ 30,250 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่าง
ราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 600 บาท หรือคิดเป็น 1.98% โดยราคา
ปิด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่บาทละ 30,200 บาท ต่อ
น้ำหนัก 1 บาททองคำ 

 
ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 

ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เคลื ่อนไหว
ต่ำส ุด  1,804.72 ดอลลาร ์สหร ัฐฯ  ต ่อทรอยออนซ์  และ 
เคลื ่อนไหวสูงสุด 1,959.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 
ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุด อยู่ที ่154.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือคิดเป็น 7.91% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
อยู่ที ่1,826.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์  

ขณะที ่กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง 1.75 ตัน เมื่อ
เทียบกับสิ้นเดือน มกราคม 2566 จากระดับ 917.05 ตัน มาอยู่
ที่ระดับ 915.30 ตัน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

ค่าเงินบาท 

ค่าเง ินบาท เมื ่อเทียบกับสกุลเง ินดอลลาร์สหร ัฐฯ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2566 ซึ ่งเคลื ่อนไหวต่ำสุด 32.65 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื ่อนไหวสูงส ุด 35.39 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที ่2.74 บาท หรือ
คิดเป็น 7.75% โดยปิด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 
35.20 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2566 

ปรับเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 
2566 ที่ผ่านมา จากระดับ 63.35 จุด มาอยู่ที่
ระดับ 64.01 เพิ่มขึ้น 0.66 จุด หรือคิดเป็น 
1.05% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้น
นั้น มีสาเหตุมาจาก ความต้องการซื้อสินทรัพย์
ปลอดภัย เงินบาทอ่อนค่าหนุนราคาทองคำใน
ประเทศ ความกังวลเรื ่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ 
แรงซื้อเก็งกำไร และความกังวลเศรษฐกิจโลก
ถดถอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 

 

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำ ในเดือน มีนาคม 2566 

 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำ ในเดือน มีนาคม 2566 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน มีนาคม 2566 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและ
กรอบราคาทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน มีนาคม 2566 
รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,730 – 1,910 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,730 – 1,820 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่
กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,854 – 1,910 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของ
ราคาทองคำตลาดโลกอยูบ่ริเวณ 1,778 – 1,885 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 28,850 – 
31,050 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 28,850 – 29,900 บาท 
ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30,400 – 31,050 ต่อน้ำหนัก 1 
บาททองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 29,550 – 30,750 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน มีนาคม 2566 

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ราย ในจำนวนนี้มี 130 ราย หรือเทียบเป็น 

43% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่ ส่วนจำนวน 120 ราย 

หรือเทียบเป็น 40% ซ้ือทองคำ และจำนวน 50 ราย หรือเทียบเป็น 17% 

ไมซ้ื่อทองคำ 

 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่  
และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือ
เทียบเป็น 46% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2566 จะเพิ่มขึ้น 
ส่วนจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำ
ในเดือน กุมภาพันธ์ และจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 23% คาดว่าจะ
ลดลง  
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บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.10 – 37.40 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 33.10 – 34.20 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 35.00 – 37.40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยมีกรอบเฉลี่ยของค่าเงินบาท อยู่บริเวณ 33.99 – 35.57 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
 

บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2566 

1. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า หลังจากการหารือระหว่าง นาย

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และนายหวัง อ้ี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน ในประเด็น

บอลลูนสอดแนมสัญชาติจีนที่บินเหนือน่านฟ้าสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งในประเด็นนี้ได้ อีกทั้งจีนยัง

แสดงท่าทีในการเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย จึงทำให้สถานการณ์ของทั้งสองประเทศนั้นตึงเครียดยิ่งขึน้ไปอีก 

2. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การประชุม FED ทีจ่ะจัดขึ้นใน

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2566 ซึ่งถ้อยแถลงของเหล่าเจ้าหน้าที่  FED ได้เพิ่มความเป็นไปได้ในการดำเนิน

นโยบายการเงินที่เข้มงวดมาก โดยก่อนหน้านี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอีก 3 ครั้ง 

ครั้งละ 0.25 % แต่จากถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่หลายรายประเมินว่า ระดับท่ีเหมาะสม ต้องสูงกว่าที่ FED เคยส่งสัญญาณ

ไว้ และจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด เพื่อบรรลุเป้าหมายในการระงับความรุนแรง

ของเงินเฟ้อ   

 

การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2566 

 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงมาในระดับหนึ่ง 

ประกอบกับมีแรงซื้อเก็งกำไรสลับเข้ามาพยุงราคาทองคำไว้ ทั้งนี้ คาดราคาทองคำเดือน มีนาคม พยายามแกว่งตัวเพ่ือ

รักษาระดับและสร้างฐานราคา ซึ่งหากราคาปรับตัวลดลงมาในระดับจำกัด หรือสามารถยืนเหนือแนวรับได้อย่าง

แข็งแกร่ง คาดว่าน่าจะเกิดแรงซื้อกลับเข้ามา และทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านได้อีกครั้ง    
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About US 

ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลาย
แง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้า
ทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุก
เดือน และทุกไตรมาส 

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด  การจัดทำ
รายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที ่รวบรวมจากกลุ ่มตัวอย่างที่ ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เอื้อเฟื้อข้อมูล 

1. บริษัท ห้างขายทองจินฮ้ัวเฮง จำกัด    2. บริษัท จีท ีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4. บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด    6. บริษัท ออสสิริส จำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด   8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 
9. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 10. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด  12. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด 
13. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 

ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย 

เว็บไซต์  :  www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  

อีเมล  :  contact@goldresearchcenter.com 

Facebook : ศูนย์วิจัยทองคำ 

ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัยโทร: 0-2020-9000 ต่อ 53 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณพีรพงศ ์ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ 

เลขที ่33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ์  

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 0-2020-9000 ต่อ 53, มือถือ 08-6744-9612 อีเมล: peerapong@goldtraders.or.th 


