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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 

ดัชนีความเชื่อม่ันราคาทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปรับลดลงจากเมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา จากระดับ 

56.35 จุด มาอยู่ที่ระดับ 54.25 จุด ลดลง 2.10 จุด หรือคิดเป็น 3.73 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น น่าจะมา

จากการแข็งค่าของเงินบาท กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น การเจรจาสงครามทางการค้า แรงขายเก็งกำไรของ

กองทุน ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตามลำดับ 

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 40.20 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 33.33 ไม่แน่ใจ

ว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 26.47 คาดว่าจะซื้อทองคำ 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่  และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 จะลดลง มี

จำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2562 มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่าราคา

ทองคำจะเพิ่มข้ึน มีจำนวน 1 ราย  

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,447 – 1,525 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,900 – 21,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ

30.03 – 30.57 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

การลงทุนทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ แนะนำให้นักลงทุนจับตาแรงขายทำกำไรที่สลับ

ออกมาว่ามากน้อยเพียงใด หากแรงขายไม่มากอาจเป็นเพียงการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้อ จะทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้ม

แกว่งตัวออกด้านข้าง ซึ่งหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ 1 ,458-1,450 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ จะมีโอกาสค่อยๆ 

ขยับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,535 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ทั้งนี้ นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เนื่องจาก

ราคาทองคำมีความผันผวน 

 

 

 

สรุปราคาทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2562 
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ราคาทองคำในประเทศ 
ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ในเดือน ตุลาคม 2562 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคม

ค้าทองคำ เป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบระหว่าง 21,250 – 21,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยราคาทองคำ ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2562 ปรับลดลง 150 บาท ต่อบาททองคำ หรือคิดเป็น 0.69 % โดยเทียบกับราคาทองคำ ณ สิ้นเดือน กันยายน 

2562 

ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศ เดือน ตุลาคม 2562 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ 

 

ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 
ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน ตุลาคม 2562 เคลื ่อนไหวอยู ่ระหว่าง 1,474.04 – 1,519.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ       

ทรอยออนซ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 51.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็น 3.54 % เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเดือน 

กันยายน ที่ผ่านมา ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำลดลง 5.28 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน กันยายน 2562 จาก

ระดับ 920.83 ตัน มาที่ระดับ 915.55 ตัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลก เดือน ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

ค่าเงินบาท 



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองคำ] รายงานศูนย์วิจยัทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  Page 5 
 

ค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯในเดือน ตุลาคม 2562 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30.15 – 30.67 

บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทแข็งค่า 0.49 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.60 % เมื่อเทียบกับราคา

สุดท้ายของเดือน กันยายน ที่ผ่านมา 

 

ภาพกราฟค่าเงินบาท เดือน ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำและค่าเฉลี่ยราคาทองคำรายเดือน 
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*ราคาทองคำในประเทศอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปรับลดลงจากเมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา จากระดับ 

56.35 จุด มาอยู่ที่ระดับ 54.25 จุด ลดลง 2.10 จุด หรือคิดเป็น 3.73 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น น่าจะมาจาก

การแข็งค่าของเงินบาท กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากข้ึน การเจรจาสงครามทางการค้า แรงขายเก็งกำไรของกองทุน 

ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองคำ] รายงานศูนย์วิจยัทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  Page 7 
 

ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2562 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2562 

 

 

การซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 
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การแข็งค่าของเงินบาท

กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรพัย์เสีย่งมากข้ึน

การเจรจาสงครามทางการค้า

แรงขายเก็งก าไรของกองทุน

ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่า
ร้อยละ 40.20 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อย
ละ 33.33 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 
26.47 คาดว่าจะซื้อทองคำ 

 

38.89%

26.47%

23.53%

22.55%

19.61%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

การอ่อนค่าของเงินบาท

นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ความรุนแรงของสงครามการค้าโลก

ซื้อ 
ร้อยละ 26.47

ไม่ซื้อ 
ร้อยละ 40.20

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 33.33



Gold Price Sentiment Index 

Gold Traders Consensus 
 

[ศูนย์วิจยัทองคำ] รายงานศูนย์วิจยัทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  Page 8 
 

บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Trader Consensus) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา

ทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) ในเดือน พฤศจิกายน 2562 รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,420 – 1,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

ออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,420–1,470 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,515 – 1,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมีกรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลก

อยู่บริเวณ 1,447 – 1,525 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ์ 96.5%) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 20,700 –

22,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 20,700 – 21,000 บาท ต่อ

น้ำหนัก 1 บาททองคำ ขณะที่กรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 21,500 – 22,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาท

ทองคำ โดยมีกรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 20,900 – 21,800 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

 

บทสรุปด้านค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาทไทย (บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.80 – 31.20

บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 29.80 – 30.20 บาทไทย ต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ ขณะที่กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30.40 – 31.20 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกรอบ

เฉลี่ยของค่าเงินบาทไทยอยู่บริเวณ 30.03 – 30.57 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

บทสรุปด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 
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 1. ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 

และจีนเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะทยอยยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่าย ขณะที่ยังคงมีการเจรจาการค้ากัน

ต่อไป  

 2. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ข้อตกลง 

Brexit ที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ทำไว้กับสหภาพยุโรป (EU) ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่อังกฤษจะแยกตัวออก

จาก EU โดยไม่มีการทำข้อตกลง (No-Deal Brexit) แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ จะทำให้มีการ

กำหนดกฎระเบียบด้านการค้าฉบับใหม่ รวมทั้งการตั้งด่านศุลกากร ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน นอกจากนี้ การทำ

ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างอังกฤษ และ EU จะทำให้ภาคเอกชนมีต้นทุนเพิ่มข้ึนในการทำธุรกิจกับ EU   

 3. นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กลุ ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า นางคริสติน ลาการ์ด อดีต

ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) เตรียมรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) แทนที่นายมาริโอ 

ดรากี ประธาน ECB ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งต้องติดตามการกำหนดนโยบายการเงินของ ECB  

 4. สถานการณ์ค่าเงินบาท กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ความไม่สมดุลของเงินทุน

เคลื่อนย้ายกดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้เงินทุนไหลออก ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย และลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท รวมทั้งจะช่วยให้การทำ

ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศมีความสะดวกมากข้ึน โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  

 

การลงทุนทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 

การลงทุนทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ แนะนำให้นักลงทุนจับตาแรงขายทำกำไรที่สลับ

ออกมาว่ามากน้อยเพียงใด หากแรงขายไม่มากอาจเป็นเพียงการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้อ จะทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้ม

แกว่งตัวออกด้านข้าง ซึ่งหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,458-1,450 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ จะมีโอกาสค่อยๆ 

ขยับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,535 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ทั้งนี้ นักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เนื่องจาก

ราคาทองคำมีความผันผวน  

สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่  และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤศจิกายน 2562 จะลดลง มี

จำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2562 มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่าราคา

ทองคำจะเพิ่มข้ึน มีจำนวน 1 ราย  
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