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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 จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
19. นายปานะพงษ์ สุทธีวงศ ์ ผู้จัดการสมาคมคา้ทองคำ 

 
คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ 

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

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 

จากระดับ 68.33 จุด มาอยู่ที่ระดับ 60.19 จุด ลดลง 8.14 จุด หรือคิดเป็น 11.92% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น 

น่าจะมาจากการผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ของหลายประเทศ ความคาดหวังต่อการพัฒนายาต้านเชื้อไวรัส COVID-19 

และรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 314 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ

40.45 ยังไม่ซื้อทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ขณะที่ร้อยละ 35.98 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 23.57 คาดว่า

จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ 

รสรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 จะใกล้เคียงกับ

ราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 7 ราย และคาดว่าราคาทองคำ จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 2 ราย ส่วนที่คาดว่าราคา

ทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย 

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,668 – 1,774 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์  

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 25,100 – 26,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ

31.22 – 32.12 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 การลงทุนทองคำใน เดือน มิถุนายน 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในเดือนที่ผ่านมาปรับตัว

สูงขึ้นในรอบหลายปี จึงแนะนำให้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อราคาทองคำสร้างระดับสูงสุดใหม่มักจะมีแรงเทขายทำ

กำไรทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หากราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริ เวณแนวรับที่ 1,668 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ต่อออนซ์ได้ ราคาทองคำอาจมีโอกาสกลับไปทดสอบบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ อีกครั้ง 
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

ราคาทองคำในประเทศ 
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน พฤษภาคม 2563 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม

ค้าทองคำ เป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบระหว่าง 25,800 – 26,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยราคาทองคำ ณ วันที่ 

30 พฤษภาคม 2563 ปรับลดลง 150 บาท ต่อบาททองคำ หรือคิดเป็น 0.57% เมื่อเทียบกับราคาทองคำ ณ สิ้นเดือน เมษายน 

2563 

ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศ เดือน พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ 

 

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 
ราคาทองคำตลาดโลกในเด ือน พฤษภาคม 2563 เคล ื ่อนไหวอย ู ่ระหว ่าง 1,676 – 1,775.80 ดอลลาร ์สหร ัฐฯ                

ต่อทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 61.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 3.61% เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเดอืน 

เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 66.64 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน เมษายน 2563 จาก

ระดับ 1,056.50 ตัน มาที่ระดับ 1,123.14 ตัน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลก เดือน พฤษภาคม 2563 
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ค่าเงินบาท 

ค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พฤษภาคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 31.79 – 32.57 

บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทแข็งค่า 0.67 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 2.06% เมื่อเทียบกับราคา

สุดท้ายของเดือน เมษายน 2563 ที่ผ่านมา 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน พฤษภาคม 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed)  

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  

จากระดับ 68.33 จุด มาอยู่ที่ระดับ 60.19 จุด ลดลง 8.14 จุด หรือคิดเป็น 11.92% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น 

น่าจะมาจากหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ความคาดหวังต่อการพัฒนายาต้านเชื้อไวรัส COVID-19 และ

รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ และค่าเฉลี่ยราคาทองคำรายเดือน มิถุนายน 2563 
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ปัจจัยเชิงบวก ต่อราคาทองคำในประเทศเดือน มิถุนายน 2563 

 
 

ปัจจัยเชิงลบ ต่อราคาทองคำในประเทศเดือน มิถุนายน 2563 
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Trader Consensus) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา

ทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน มิถุนายน 2563 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ราคาทองคำและแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ห 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 จะใกล้เคียงกับ

ราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 7 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นมีจำนวน 2 ราย ส่วนที่คาดว่าราคา

ทองคำจะลดลงมีจำนวน 1 ราย าคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน เมษายน 2563 จะ

เพิ่มข้ึน มีจำนวน 5 ราย ทองคำจะล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลด 

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,640 – 1,798 ดอลลาร์สหรัฐฯ       

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,640 – 1,698 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,758 – 1,798 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลกอยู่

บริเวณ 1,668 – 1,774 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 24,800 – 

26,900 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 24,800 – 25,800 บาท ต่อน้ำหนัก  

1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 26,300 – 26,900 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยมี

กรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 25,100 – 26,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

การซื้อทองคำในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 

จากกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 314 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 
40.45 ยังไม่ซื ้อทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ขณะที่ร้อยละ 
35.98 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 23.57 คาดว่า
จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ 
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บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาทไทย (บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10 – 32.35 

บาทไทย ต่อดอลลารส์หรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.10 – 31.38 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.80 – 32.35 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบเฉลี่ยของ

ค่าเงินบาทไทยอยู่บริเวณ 31.22 – 32.12 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 

 1. สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า นโยบายการผ่อนคลายการปิดเมือง (Lock Down) เพื่อ

ควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เร็วกว่ากำหนดของสหรัฐฯ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการระบาดระลอก 2 หรือไม่ ทั้งนี้ 

ภาวะเศรษฐกิจที่ซะงักงันจากมาตรการการปิดเมืองก่อนหน้านี้ ทำให้ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ รวมถึงสหรัฐฯ ได้กลับมาเปิด

ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยจะทำให้ภาวะทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่ 

2. สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ- จีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ระหว่างทั้งสองประเทศ เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากสงครามทางการค้าซึ่งถือเป็นปัญหาเดิม รวมถึงกรณีสหรัฐฯ ได้กล่าวพาดพิงถึง

ประเทศจีนเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ออก

มาตรการทางเศรษฐกิจที่แข็งกร้าวมากขึ้นต่อจีน ขณะที่จีนออกมาปฏิเสธและพร้อมโต้กลับเช่นกัน ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่นัก

ลงทุน 

 

การลงทุนทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 

 การลงทุนทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในเดือนที่ผ่านมาปรับตัว

สูงขึ้นในรอบหลายปี จึงแนะนำให้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อราคาทองคำสร้างระดับสูงสุดใหม่มักจะมีแรงเทขายทำ

กำไรทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หากราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณแนวรับที่ 1,668 ดอลลาร์สหรัฐฯ      

ต่อออนซ์ ได้ ราคาทองคำอาจมีโอกาสกลับไปทดสอบบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ อีกครั้ง 
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About US 

ศูนย์วิจัยทองคำ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อจัดทำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ

ผ่านหลายแง่มุม เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้า

ทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และ

ทุกไตรมาส 

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขาย หรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำรายงาน

ดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ที่เอื้อเฟ้ือข้อมูล 

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: 0-2020-9000ต่อ53 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง / ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการศูนย์วจิัยทองคำ 
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