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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ 

1. นายจิตต ิ ตั้งสิทธิ์ภักด ี นายกสมาคมค้าทองคำ 
2. นายยุทธศิลป ์ เตยะราชกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง  
3. นายพชิญา พิสุทธิกุล  อุปนายกสมาคมค้าทองคำ 
4. นางอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมก่ี 
5. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท ์ ผู้แทนหุ้นสว่นผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบว้นฮั่วล้ง 
6. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
7. ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
8. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. นายสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
10. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย 
11. นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธานี 
12. นายเริงชัย วิริยะกุล  ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
13. นายพรชยั สุดายุวร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
14. นายสพุจน ์ โรจนาก ี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างคา้ทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 
15. นายวิรัตน ์ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 
16. นายธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 

17. นายสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภาพันธุ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด 

18. นายวรชยั ตั้งสิทธิ์ภักด ี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
19. นายปานะพงษ์ สุทธีวงศ ์ ผู้จัดการสมาคมคา้ทองคำ 

 
คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ 

1. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ประธานคณะทำงานฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
3. อ.วีระพล  วิชญานุภาพ   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
4. ดร.พิบูลย์ฤทธิ ์ วิริยะผล  ผู้อำนวยการ 
5. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อำนวยการ 
6. นายพีรพงศ ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
7. นายพลวัตร สารวิทย ์ คณะทำงานฯ 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน มกราคม 

2563 ที่ผ่านมา จากระดับ 63.15 จุด มาอยู่ที่ระดับ 63.56 จุด เพิ่มขึ้น 0.41 จุด หรือคิดเป็น 0.64 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ 

ปรับเพิ่มข้ึนมานั้น น่าจะมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย การอ่อนค่าของเงินบาท 

ความรุนแรงของสงครามการค้า และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตามลำดับ 

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 299 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 

35.78 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 35.12 คาดว่ายังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 29.10 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำ

หรือไม่ 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่  และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จะเพิ่มขึ้น มี

จำนวน 6 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคา

ทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย 

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,534 – 1,613 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 22,600 – 23,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 

30.71 – 31.55 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำอาจพยายามแกว่งตัวเพื่อ

รักษาระดับและสร้างฐานราคา โดยระยะสั้นหากราคาทองคำอ่อนตัวลง และสามารถยืนเหนือแนวรับที่บริเวณ 1 ,536 – 1,516 

ได้อย่างแข็งแกร่ง คาดว่าราคาน่าจะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1 ,580-1,611 ได้อีกครั้ง โดยแนะนำให้เข้าซื้อเพื่อทำ

กำไรระยะสั้น แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าวอาจชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอดูการสร้างฐานของราคา 
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน มกราคม 2563 

ราคาทองคำในประเทศ 
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน มกราคม 2563 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม

ค้าทองคำ เป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบระหว่าง 21,450 – 23,350 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยราคาทองคำ ณ วันที่ 

31 มกราคม 2563 ปรับเพิ่มข้ึน 1,700 บาท ต่อบาททองคำ หรือคิดเป็น 7.89% โดยเทียบกับราคาทองคำ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 

2562 

ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศ เดือน มกราคม 2563 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ 

 

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน มกราคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,517.22 – 1,611.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ       

ทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 70.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 4.65% เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเดือน 

ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำเพิ่มข้ึน 63.96 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 

จากระดับ 893.25 ตัน มาที่ระดับ 903.21 ตัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลก เดือน มกราคม 2563 
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ค่าเงินบาท 

ค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯในเดือน มกราคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30.05 – 31.28 

บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทอ่อนค่า 1.15 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3.83 % เมื่อเทียบกับราคา

สุดท้ายของเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน มกราคม 2563 
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*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน มกราคม 

2563 ที่ผ่านมา จากระดับ 63.15 จุด มาอยู่ที่ระดับ 63.56 จุด เพิ่มขึ้น 0.41 จุด หรือคิดเป็น 0.64 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ 

ปรับเพิ่มข้ึนมานั้น น่าจะมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย การอ่อนค่าของเงินบาท 

ความรุนแรงของสงครามการค้า และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

56.20
62.95 63.73

56.35
54.25 55.24

63.15 63.56

20,629.63

21,818.52 21,868.75
21,503.…

21,111.5421,203.85

22,444.44

19,500.00

19,900.00

20,300.00

20,700.00

21,100.00

21,500.00

21,900.00

22,300.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองค า ค่าเฉลี่ยราคาทองค า

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ และค่าเฉลี่ยราคาทองคำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองคำ] รายงานศูนย์วิจยัทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ ์2563  Page 7 
 

ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองคำในประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองคำในประเทศเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
 
การซื้อทองคำในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
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นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผ่อนคลายมากขึ้น

เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟ้ืนตัว

สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความผ่อนคลาย

ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 299 ตัวอย่าง พบว่าร้อย
ละ 35.78 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 35.12 
คาดว่ายังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 29.10 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อ
ทองคำหรือไม่  

ซื้อ 
ร้อยละ 35.78

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 35.12

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 29.10
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Trader Consensus) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา

ทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,516 – 1,664 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,516 – 1,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,600 – 1,664 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลก

อยู่บริเวณ 1,534 – 1,613 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 21,500 –

24,100 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 21,500 – 22,800 บาท ต่อ

น้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 23,450 – 24,100 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาท

ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 22,600 – 23,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.32 – 31.82 

บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30.32 – 30.90 บาทไทย ต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.40 – 31.82 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

เฉลี่ยของค่าเงินบาทไทยอยู่บริเวณ 30.71 – 31.55 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
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บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 1. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว จีนจะสามารถยับยั้งการแพร่

ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยคาดการณ์ว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น 

 

2. สถานการณ์ในตะวันออกกลาง กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของปัญหาขัดแย้ง

ทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนได้ในอนาคต 

 

3. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ

จีนระยะแรกที่ได้มีการลงนามไปแล้วในช่วงกลางเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 

2563 จะส่งผลบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 

 

 4. ทิศทางของค่าเงินบาท กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ 25 มีนาคม 2563 

 

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำอาจพยายามแกว่งตัว

เพื่อรักษาระดับและสร้างฐานราคา โดยระยะสั้นหากราคาทองคำอ่อนตัวลง และสามารถยืนเหนือแนวรับที่บริเวณ 1,536 – 

1,516 ได้อย่างแข็งแกร่ง คาดว่าราคาน่าจะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1 ,580-1,611 ได้อีกครั้ง โดยแนะนำให้เข้าซื้อ

เพื่อทำกำไรระยะสั้น แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าวอาจชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอดูการสร้างฐานของราคา  

 

สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่  และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จะเพิ่มขึ้น มี

จำนวน 6 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคา

ทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย  
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About US 
ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั ้งขึ ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์

ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำใน

ปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส 

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขาย หรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำ

รายงานดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ

วิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อ

ข้อมูล 

1. บริษัท จีที โกลด์ บลูเลี่ยน จำกดั 
2. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
3. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอรส์ จำกัด 
4. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 
5. บริษัท ออสสิริส จำกัด 
6. บริษัท แอล ซี เอช บูลเลี่ยน จำกัด 
7. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 
8. บริษัท ชายนน์ิ่ง โกลด์ บลูเลี่ยน จำกัด 
9. บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 
10. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 

ช่องทางติดตามข้อมูลการวิจัย 
เว็บไซต ์  : www.goldresearchcenter.com, www.goldtraders.or.th  
อีเมล  : contact@goldresearchcenter.com 
Facebook : ศูนย์วิจัยทองคำ 
ติดต่อขอรับข้อมูลการวิจัยโทร :  0-2020-9000 ต่อ 53 
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