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คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยทองคำ 

1. นายจิตติ  ต้ังสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ 
2. นายพชิญา พิสุทธิกุล  อุปนายกสมาคมค้าทองคำ 
3. นางอุบล  วิริยะผล  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุน้ส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ 
4. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ ผู้แทนหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง 
5. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
6. ดร.วรรณรพี บานชืน่วิจิตร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
7. ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
8. นายสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
9. น.ส.ทัศวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดหนองคาย 
10. นายธีระ  ต้ังหลักมั่นคง ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดอุดรธานี 
11. นายเริงชัย วิริยะกุล  ประธานชมรมร้านทองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
12. นายพรชัย สุดายุวร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
13. นายสพุจน ์ โรจนาก ี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างค้าทองหลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 
14. นายวิรัตน ์ จุฑาวรากลุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 
15. นายธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 

16. นายสมบูรณ ์ ภุชงค์โสภาพันธุ ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด 

17. นายวรชัย ต้ังสิทธิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
18. นายปานะพงษ ์ สุทธีวงศ์  ผู้จัดการสมาคมค้าทองคำ 

 
คณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำ 

1. ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล ประธานคณะทำงานฯ 
2. รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
3. รศ.ดร.ละออ บุญเกษม  ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
4. ผศ.ดร.ยอดเย่ียม  ทิพย์สุวรรณ์ ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
5. อ.วีระพล  วิชญานุภาพ   ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ 
6. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ผู้อำนวยการ 
7. ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร  รองผู้อำนวยการ 
8. นายพีรพงศ์ ฉัตร์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
9. นายพลวัตร สารวิทย์  คณะทำงาน 
10. นายสุภทัต  โรจนากีขจร คณะทำงาน 
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บทสรุปการวิจัย 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน เมษายน 2564 ที่ผ่านมา 

จากระดับ 62.80 จุด มาอยู่ท่ีระดับ 64.85 จุด เพิ่มข้ึน 2.05 จุด หรือคิดเป็น 3.27% โดยมีปัจจัยท่ีทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มข้ึนมานั้น 

เกิดจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ความต้องการซื้อ

สินทรัพย์ปลอดภัย และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

คาดการณ์ความต้องการซ้ือทองคำในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 ตัวอย่าง พบว่า 37% 

ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้ หรือไม่ ขณะท่ี 33% คาดว่าจะซื้อทองคำ และอีก 30% ยังไม่ซื้อทองคำ  

เสรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 จะเพิ่มข้ึน มี

จำนวน 8 ราย และคาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน เมษายน 2564 มีจำนวน 3 ราย ส่วนท่ีคาดว่าจะลดลง มีจำนวน 2 

ราย   

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ 

Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,727 – 1,826 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 

96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 25,560 – 27,150 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ใหก้รอบเฉลี่ยบริเวณ 30.93 

– 31.70 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 การลงทุนทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำยังคงผันผวนตามปัจจัย

ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ท่ีกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังนี้ คาดว่าราคาทองอาจมีลักษณะการแกว่งตัวเพื่อสะสม

กำลัง โดยหากสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณ 1,727 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ น่าจะพอทำให้ในระยะสั้นนี้ ราคาทองอาจ

ดีดตัวข้ึนอีกครั้ง แต่ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท่ีสลับออกมา 
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สรุปราคาทองคำประจำเดือน เมษายน 2564 

ราคาทองคำในประเทศ 
 ราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อเดือน เมษายน 2564 อ้างอิงจากราคาทองคำที่ประกาศโดย

สมาคมค้าทองคำ เคลื่อนไหวต่ำสุด บาทละ 25,300 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และ เคลื่อนไหวสูงสุด บาทละ 26,600 บาท 

ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ท่ี 1,300 บาท หรือคิดเป็น 4.89% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน เมษายน อยู่

ท่ีบาทละ 26,150 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

ภาพกราฟราคาทองคำในประเทศเดือน เมษายน 2564 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ 

 
ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) 

ราคาทองคำตลาดโลกในเดือน เมษายน 2564 ซึ ่งเคลื ่อนไหวต่ำสุด 1,706.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ และ 

เคลื่อนไหวสูงสุด 1,794.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุด อยู่ท่ี 88.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

คิดเป็น 4.91% โดยราคาปิด ณ สิ้นเดือน เมษายน อยู่ท่ี 1,768.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่กองทุน SPDR ถือ

ครองทองคำลดลง 20.46 ตัน เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน มีนาคม 2564 จากระดับ 1,037.50 ตัน มาที่ระดับ 1,017.04 ตัน ณ วันท่ี 

30 เมษายน 2564 

ภาพกราฟราคาทองคำในตลาดโลกเดือน เมษายน 2564 
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ภาพกราฟเปรียบเทียบระหว่างราคาทองคำแท่งในประเทศ กับราคาทองคำในตลาดโลกเดือน เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเงินบาท 

ค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือน เมษายน 2564 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำสุด 31.12 บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื่อนไหวสูงสุด 31.60 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนต่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ท่ี 0.49 บาท หรือคิดเป็น 

1.53% โดยปิด ณ สิ้นเดือน เมษายน อยู่ท่ี 31.15 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ภาพกราฟค่าเงินบาทเดือน เมษายน 2564 
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*ราคาทองคำในประเทศรายเดือน อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (Avg Closed) 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน เมษายน 2564 ที่ผ่านมา 

จากระดับ 62.80 จุด มาอยู่ท่ีระดับ 64.85 จุด เพิ่มข้ึน 2.05 จุด หรือคิดเป็น 3.27% โดยมีปัจจัยท่ีทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มข้ึนมานั้น 

เกิดจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ความต้องการซื้อ

สินทรัพย์ปลอดภัย และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีความเช่ือมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
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ปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศเดือน พฤษภาคม 2564   

      
     

 

ปัจจัยเชิงลบต่อราคาทองคำในประเทศเดือน พฤษภาคม 2564 
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ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
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ความไม่แน่นอนของการผลิตยา และวัคซีนป้องกัน COVID-19
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เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟื้นตัว

แรงขายเก็งก าไรของกองทุน

รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
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บทสรุปความคิดเห็นผู้ค้าทองคำ (Gold Traders Consensus) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางและกรอบราคา

ทองคำในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศ (ความบริสุทธิ ์96.5%) ในเดือน พฤษภาคม 2564 รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับราคาทองคำ และแนะนำการลงทุนในทองคำโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ห 

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 จะเพิ่มข้ึน มี

จำนวน 8 ราย และคาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน เมษายน 2564 มีจำนวน 3 ราย ส่วนท่ีคาดว่าจะลดลง มีจำนวน 2 

ราย   

บทสรุปด้านราคาทองคำในตลาดโลก หรือ Gold Spot (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์) 

กลุ่มตัวอย่างเชื ่อว่าราคาทองคำในตลาดโลกโดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,710 – 1,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ       

ต่อออนซ์ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,710 – 1,768 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่กรอบราคา

สูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 1,800 – 1,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยมกีรอบเฉลี่ยของราคาทองคำตลาดโลกอยู่

บริเวณ 1,727 – 1,826 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

บทสรุปด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% (บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์  96.5% โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 25,200 –

27,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยกรอบราคาต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 25,200– 26,000 บาท ต่อน้ำหนัก

1 บาททองคำ ขณะท่ีกรอบราคาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 26,650 – 27,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ โดยมี

กรอบเฉลี่ยราคาทองคำแท่งอยู่บริเวณ 25,560 – 27,150 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ 

 

การซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 ตัวอย่าง พบว่า 37% 
ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี ้ หรือไม่ ขณะที่ 33%  
คาดว่าจะซื้อทองคำ และอีก 30% ยังไม่ซื้อทองคำ  
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บทสรุปด้านค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าค่าเงินบาท (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรวมคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80 – 31.90 บาท 

ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐฯ โดยกรอบอัตราต่ำสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 30.80 – 31.10 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐฯ ขณะท่ี

กรอบอัตราสูงสุด กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักระหว่าง 31.50 – 31.90 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐฯ โดยมกีรอบเฉลี่ยของค่าเงินบาท           

อยู่บริเวณ 30.93 – 31.70 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

บทสรุปด้านปัจจัยที่เก่ียวข้องกับราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 

1. นโยบายทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน 

ประกาศแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างงานเพิ่มขึ ้นอีกหลายล้านตำแหน่ง และช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ให้ฟื้นตัวข้ึนในช่วงหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท้ังนี้ นักลงทุนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปรับ

ขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอด้านภาษีของคณะบริหารนายโจ ไบเดน เพื่อเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในโครงการ

ลงทุนระยะยาวด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยแนวโน้มดังกล่าวอาจกลับมากดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และอาจสร้างแรงซื้อดัน

ให้ราคาทองคำปรับตัวข้ึนต่อได้เช่นกัน 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการพัฒนาวัคซีน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ไวรัส 

COVID-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก แม้ว่ายังไม่มีรายงานวิจ ัยสรุปชัดเจนต่ออัตราการกลายพันธุ ์ไวรัส COVID-19 แต่

สถานการณ์การกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกาใต้ บราซิล ไนจีเรีย 

แคลิฟอร์เนีย และล่าสุดคือสายพันธุ์อินเดีย การท่ีไวรัสเกิดการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการพัฒนาวัคซีน และอาจต้อง

ฉีดวัคซีนในจำนวนโดสท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวส่งผลต่อการประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต  

 

การลงทุนทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 

การลงทุนทองคำในเดือน พฤษภาคม 2564 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำยังคงผันผวนตามปัจจัยทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ท่ีกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังนี้ คาดว่าราคาทองอาจมีลักษณะการแกว่งตัวเพื่อสะสมกำลัง 

โดยหากสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณ 1,727 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ น่าจะพอทำให้ในระยะสั้นนี้ ราคาทองอาจดีดตัว

ข้ึนอีกครั้ง แต่ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท่ีสลับออกมา 
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About US 

ศูนย์วิจัยทองคำ จัดต้ังข้ึนจากความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมค้าทองคำ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เพื่อจัดทำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับราคาทองคำ โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผ่านหลายแง่มุม เช่น ความ

เชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำ และผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีต่อราคาทองคำในปัจจุบัน มุมมองของผู้ค้าทองคำ ที่มีต่อตลาดทองคำ 

โดยรายงานวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส 

รายงานฉบับน้ี จัดทำข้ึนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำให้มีการซื้อขายหรือชี้นำราคาแต่ประการใด การจัดทำรายงาน

ดังกล่าวเป็นไปตามความคิดเห็นท่ีรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศูนย์วิจัยฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เอื้อเฟื้อข้อมูล 

1. บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด 
2. บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
3. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชัน่แนล จำกัด 
4. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
5. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 
6. บริษัท ออสสิริส จำกัด 
7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด 
8. บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด 
9. บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด 
10. บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 
11. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิต้ีส์ 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 
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