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การวเิคราะห์หลักทรัพย์โดยวธีิทางเทคนิค 
 
เบื �องต้น (Introduction) 

คาํนํา 

  

ปัจจบุนั วิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที�เป็นที�นิยมอย่างแพร่หลายในหมูน่กัวิเคราะห์  สามารถแบ่งออก 

ได้เป็น 2 แนวทางหลกั ได้แก ่

1. การวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐาน  (FUNDAMENTAL ANALYSIS) 

2. การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค  (TECHNICAL ANALYSIS) 

 การวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐานนั �น เป็นแนวทางที�อาศยัการวิเคราะห์เกี�ยวกบัภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั �งใน

ระดบัระหวา่งประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ภาวะของแตล่ะอตุสาหกรรม  และผลการดําเนินงาน

ในแตล่ะบริษัท เพื�อนํามาใช้ในการประเมนิหาราคาของหลกัทรัพย์ที�เหมาะสม สําหรับการลงทนุ ซึ�งโดยสว่นใหญ่จะ

เป็นการลงทนุในระยะกลางและระยะยาว 

 สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคนั �น เป็นแนวทางที�อาศยัการวิเคราะห์การเคลื�อนไหวของราคา และ

ปริมาณการซื �อขายของหลกัทรัพย์ในอดตีที�ผา่นมา เพื�อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึงระดบัราคาที�ควรจะ

ซื �อหรือขาย ทั �งในระยะสั �น ระยะกลาง และระยะยาว 

 ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค คือการที�นกัลงทนุอาศยัหลกัสถิตมิาใช้ในการพยากรณ์  โดยใช้

เพียงในเรื�องของราคา และปริมาณการซื �อขายของหลกัทรพัย์ในอดตีเท่านั �น สําหรับนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ�งตา่ง

จากการวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐาน ที�ต้องอาศยัข้อในด้านตา่ง ๆ มากมาย ดงันั �นจึงทําให้นกัลงทนุที�ใช้วิธีการวเิคราะห์

ปัจจยัทางเทคนิค เสยีเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูน้อยกวา่การวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐาน 

 โดยเหตผุลเบื �องต้นที�จะทําให้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคมีความน่าเชื�อถือนั �น ประกอบไปด้วย

สมมตุิฐาน 3 ประการ ดงันี � 

 1.  ราคาเป็นผลรวมที�สะท้อนให้ทราบถึงขา่วสารในด้านตา่ง ๆ ทั �งหมดแล้ว 

 2. ราคาจะเคลื�อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยูใ่นแนวโน้มนั �น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง  จนกวา่จะมี

การเปลี�ยนแปลงแนวโน้ม 

 3. พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุ จะยงัคงมีลกัษณะที�คล้ายคลงึกบัพฤติกรรมการลงทนุในอดีต 

  

 อย่างไรก็ดี หนงัสือเลม่นี �ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพื�อที�จะชี �นําให้นกัลงทนุซื �อ หรือขายหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์

หนึ�ง ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ�งเป็นการเฉพาะ เพียงแตเ่ป็นการนําเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค  

ซึ�งสว่นหนึ�งอาศยัหลกัการทางสถิติมาประยกุต์ ดงันั �นการนําแนวทางการวิเคราะห์ที�นําเสนอในหนงัสือเลม่นี �ไปใช้

ในทางปฏิบตัิ จึงต้องระลกึไว้เสมอวา่ โอกาสที�จะเกิดความผิดพลาดย่อมเป็นไปได้ เนื�องจากความถกูต้องอยู่ใน



ระดบัของความน่าจะเป็นเท่านั �น ไมส่ามารถยืนยนัความถกูต้องได้ทกุครั �ง และหากสมมตุฐิานที�กลา่วไว้ข้างต้นมี

การเปลี�ยนแปลงไป ย่อมจะมีผลตอ่ความถกูต้องของหลกัการวิเคราะห์ที�นําเสนอไว้ในหนงัสือเลม่นี �ด้วยเช่นกนั ไม่

มากก็น้อย 

 ในทางปฏิบตัิ นกัลงทนุจึงควรใช้ข้อมลูที�ได้ทั �งจากการวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐาน และปัจจยัทางเทคนิคมา

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ทั �งนี �เพื�อให้ได้ผลการตดัสนิใจที�มีความถกูต้องและน่าเชื�อถือยิ�งขึ �น 

 

แผนภูมิแบบแท่ง BAR  CHART 

  เป็นตวัแสดงการเคลื�อนไหวของระดบัราคาของหุ้น ที�มีลกัษณะเป็นแทง่ในแนวดิ�ง ที�ประกอบไปด้วยราคา

สงูสดุ ตํ�าสดุ ราคาเปิด และราคาปิด แผนภมูิแบบแท่งสามารถให้เห็นถึงความต้องการซื �อ  (DEMAND) และความ

ต้องการขาย (SUPPLY) ที�เกิดขึ �นจากการสงัเกตที�ราคา ถ้าปิดคอ่นข้างไปทางสงูของแท่งราคา แสดงวา่วนันั �นมี

ความต้องการซื �อมาก แตถ้่าราคาปิดคอ่นข้างไปทางตํ�าของแท่งราคา แสดงวา่วนันั �นมีความต้องการขายมาก 

 เมื�อเราสงัเกตราคาจากแผนภมูิแบบแทง่ในอดตี ทําให้เราสามารถคาดคะเนได้วา่ ราคาหุ้นตวันี �จะมี

แนวโน้มไปทางไหน 

 การวิเคราะห์รูปแบบของราคา (PRICE PATTERN) จากแผนภมูิแท่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 รูปแบบของราคาที�บอกถงึการเปลี�ยนทิศทางใหม ่ (REVERSAL TREND) 

 รูปแบบของราคาที�บอกถงึทิศทางตอ่เนื�อง  (CONTINUATION TREND) 

 รูปแบบของราคาที�จะไปได้ทางใดทางหนึ�ง  (SIDEWAYS PATTERN) 

  

รูปแบบของราคาที�บอกถงึการเปลี�ยนทศิทางใหม่ 
(REVERSAL TREND) 

  เมื�อมีรูปแบบนี �เกิดขึ �น แผนภมูิแบบแท่งจะบอกถึงสญัญาณเตือนวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงในแนวโน้มของ

ราคา โดยมีรูปแบบที�สําคญั ๆ อยู่ 7 แบบ ดงันี � 

 รูปแบบตวัวี  (V FORMATION) 

 รูปแบบหวักบัไหล ่ (HEAD & SHOULDERS) 

 รูปแบบสองหวัหรือสามหวัที�จดุตํ�า และสองหวัหรือสามหวัที�จดุยอด  (DOUBLE/TRIPLE BOTTOMS & 

DOUBLE/TRIPLE TOPS) 

 รูปแบบจาน  (THE ROUNDING TURN) 

 รูปแบบสามเหลี�ยมแบบปลายกว้าง (BROADENING TRIANGLE) 

 รูปแบบช่องวา่ง  (GAP) 

 รูปแบบเกาะ  (ISLAND) 

 
 
  



รูปแบบตัววี  (V FORMATION) 

 เกิดจากการเคลื�อนไหวของราคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในลกัษณะขึ �นหรือลงเป็นเส้นชนั โดยมีรูปคล้ายกบั 

ตวั  V  ในหุ้นขาลง  (V-Bottom)  โดยจะบอกถึงการเปลี�ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ �น  และตวั  V  กลบัหวัในหุ้นขาขึ �น 

(V-Top) โดยจะบอกถึงการเปลี�ยนแนวโน้มของหุ้นจากขึ �นเป็นลง อย่างไรก็ดี รูปแบบตวั V นี �ควรจะเกิดพร้อมกบั

รูปแบบ KEY REVERSAL DAY กลา่วคือ สําหรับหุ้นขาลง ในวนัที�ราคาหุ้นลงตํ�าสดุ ราคาปิดจะสงูกวา่ราคาสงูสดุ

ของวนัก่อนหน้า ในทางตรงกนัข้าม สําหรบัหุ้นขาขึ �นในวนัที�ราคาหุ้นขึ �นสงูสดุราคาปิดจะตํ�ากวา่ราคาตํ�าสดุของวนั

ก่อนหน้า โดยทั �งสองกรณี จะมีปริมาณการซื �อขายหุ้นสงูสดุ เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาที�ผา่นมา 

 หรือรูปแบบตวั V นี �ควรจะเกิดพร้อมกบัรูปแบบเกาะ  (ISLAND) ซึ�งรายละเอียดจะกลา่วในหวัเรื�องของ 

รูปแบบเกาะ  (ISLAND) 

 
  

รูปแบบหัวกับไหล่  (HEAD & SHOULDERS)  
แบ่งเป็น 
  
 หัวกับไหล่ที�จดุยอด  (HEAD & SHOULDERS TOP) 
  
 บอกถึงการเปลี�ยนทิศทางของราคาหุ้นจากแนวโน้มขึ �นเป็นลง ประกอบด้วย 3 ยอด ยอดที�สงูที�สดุจะ

เรียกวา่ หวั (HEAD) สว่นยอดที�ตํ�าลงมาจะเรียกวา่ ไหลห่รือบ่า (SHOULDERS) โดยปริมาณการซื �อขายในแตล่ะ

ยอดจะลดลงตามลําดบั และมีเส้นเชื�อมตรงฐานเรียกวา่ เส้นคอ (NECKLINE) และเส้นนี �ไมจํ่าเป็นต้องเป็น

แนวนอนเสมอไป แตไ่มค่วรจะเป็นเส้นที�ชนัมากเกินไปเช่นกนั เมื�อราคาหุ้นตกทะลผุา่นเส้นคอ (NECKLINE) พร้อม

กบัปริมาณการซื �อขายที�สงูขึ �น แสดงให้เห็นวา่ราคาจะมีแนวโน้มไปในทางลง จึงควรขาย ณ จดุนี � 

  

 



  หัวกับไหล่ที�จดุตํ�า  (HEAD & SHOULDER BOTTOMS) 
  
 มีลกัษณะเหมือน  HEAD & SHOULDER TOPS  แตก่ลบัหวั และเมื�อราคาหุ้นทะลผุา่นเส้นคอ 

(NECKLINE) พร้อมกบัปริมาณการซื �อขายที�สงูขึ �น แสดงถึงแนวโน้มของราคาหุ้นกําลงัจะขึ �น จึงควรซื �อ ณ จดุนี � 

  

 
  
 หัวกับไหล่แบบซํ �าซ้อน  (COMPLEX HEAD & SHOULDERS) 
  
 เป็นรูปแบบที�ซบัซ้อนซึ�งอาจจะมยีอดอยู่ที�ไหล ่2 ยอด ในแตล่ะข้างหรืออาจจะมหีวัคล้ายกนั 2 หวั การดู

แนวโน้มของราคาจะเหมือนกบั  HEAD & SHOULDERS ทั �ง 2 แบบข้างต้น คือ ถ้าเกิดตอนขาขึ �นและเป็นหวัตั �งให้

ขาย เมื�อราคาทะลเุส้นคอ (NECKLINE) ลงมา ในทางตรงกนัข้ามถ้าเกิดตอนขาลงและเป็นหวักลบั ให้ซื �อเมื�อราคา

ทะลเุส้นคอ (NECKLINE) ขึ �นไป 

  

 
  

 *ขอ้สงัเกต หุน้ที�ทะลผุ่านเสน้คอ อาจจะทะลขึุ�นหรือลงไปไดร้ะยะทางอย่างนอ้ยเท่ากบัระยะห่างจากส่วน

หวัถึงเสน้คอ 

  



รูปแบบ สองหัวหรือสามหัวที�จดุตํ�า และสองหัวหรือสามหัวที�จุดยอด 

(DOUBLE/TRIPLE BOTTOMS & DOUBLE/TRIPLE TOPS) 
  
 กรณีสองหัว  (DOUBLE TOPS) 
  
 รูปแบบของราคาจะมีลกัษณะคล้ายตวั M โดยจะมยีอด 2 ยอดปริมาณการซื �อขายหุ้นในยอดแรก จะ

มากกวา่ปริมาณการซื �อขายหุ้นในยอดที� 2 หลงัจากนั �นราคาจะลดลงและทะลผุา่นเส้นคอลงไป ซึ�งถือวา่เป็นจดุให้

ขาย โดยระยะทางที�จะลงไปได้นั �นอาจจะลงไปได้อย่างน้อยเท่ากบัระยะห่างระหวา่งยอดถึงเส้นคอ 

  

 
  

 กรณีสามหัวที�จดุยอด  (TRIPLE TOPS) 
  
 รูปแบบนี �จะมียอดอยู่ 3 ยอด โดยปริมาณการซื �อขายหุ้นจะลดลงในแตล่ะยอดตามลําดบั โดยยอดแรกจะมี

ปริมาณการซื �อขายหุ้นมากที�สดุ และในยอดที� 3 ขณะที�ราคากําลงัลดลงและตดัเส้นคอ ปริมาณการซื �อขายหุ้นจะ

เพิ�มมากขึ �น แสดงให้เหน็ถึงสญัญาณเปลี�ยนแนวโน้มเป็นลง และควรขาย ณ จดุที�ราคาตดัเส้นคอลงมา 

  

 
  



 กรณีสองหัวที�จุดตํ�า  (DOUBLE BOTTOMS) 
  
 รูปแบบคล้ายตวั W มีลกัษณะในทางกลบักนักบักรณีสองหวัที�จดุยอด (DOUBLE TOPS) โดยกรณีสองหวั

ที�จดุตํ�า (DOUBLE BOTTOMS) จะบอกถึงตลาดกําลงัจะเปลี�ยนเป็นแนวโน้มขึ �น จึงควรซื �อ ณ จดุที�ราคาตดัเส้นคอ 

(NECKLINE) ขึ �นมา 

  

 
  

 กรณีสามหัวที�จดุตํ�า  (TRIPLE BOTTOMS) 
  
 มีลกัษณะในทางกลบักนักบักรณีสามหวัที�จดุยอด (TRIPLE TOPS) โดยให้ซื �อเมื�อราคาตดัเส้นคอ 

(NECKLINE) ขึ �นมา 

  

 
  
 

 
 



รูปแบบจาน  (THE ROUNDING TURN) 
  
ราคาหุ้นจะก่อตัวคล้ายรูปจานโดยแบ่งเป็น 
  
 รูปแบบจานหงาย  (ROUNDING BOTTOM) 
  
 มีลกัษณะเป็นรูปครึ�งวงกลม ปริมาณการซื �อขายหุ้นจะลดลง แล้วจะเพิ�มขึ �นตามราคาหุ้นที�ขึ �น บอกถึง

แนวโน้มที�จะขึ �น 

  

 
  

 รูปแบบจานควํ�า  (ROUNDING Top) 
  
 มีลกัษณะคล้ายจานควํ�า บอกให้ทราบถงึวา่ราคามีแนวโน้มจะลดลง โดยมีลกัษณะที�ปริมาณการซื �อขาย

หุ้นจะสงูขึ �นเมื�อราคาลดตํ�าลง 

  

 
  

 



รูปแบบสามเหลี�ยมแบบปลายกว้าง  (BROADENING TRIANGLE) 
  
 มีลกัษณะประกอบด้วยยอดสงู 3 ยอด โดยแตล่ะยอดจะสงูกวา่ยอดเดิม ในขณะที�เส้นเชื�อมของฐาน 2 ฐาน 

มีลกัษณะเอียงลง โดยรูปแบบของราคามีการเริ�มต้นเป็นไปอย่างแคบ ๆ แล้วคอ่ย ๆ ขยายตวัออกไป รูปแบบนี �จึง

บอกถึงแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้นจะรุนแรงมาก ถ้าทะลอุอกนอกเส้นสามเหลี�ยม ทางด้านบนหรือ

ด้านลา่ง แตส่ว่นมากจะมีการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางลงมากกวา่ 

  

 
  

รูปแบบช่องว่าง (GAP)  
  
 เกิดขึ �นเมื�อมีการซื �อหรือขายหุ้นโดยเกิดช่องวา่งระหวา่งราคาในลกัษณะที�มีการกระโดดขึ �นหรือลง โดย

ในช่วงแนวโน้มขาขึ �น (UPTREND) ช่องวา่งจะเกิดขึ �นถ้าราคาตํ�าสดุของวนัปัจจบุนัสงูกวา่ราคาสงูสดุ ของ เมื�อวาน

ในทางตรงกนัข้าม ช่วงแนวโน้มขาลง (DOWNTREND) จะเกิดเมื�อราคาสงูสดุของวนัปัจจบุนัตํ�ากวา่ราคาตํ�าสดุของ

วนัก่อนหน้า โดยรูปแบ่งช่องวา่ง แบ่งเป็น 
  
 COMMON GAP 
  
 เกิดขึ �นในหุ้นที�ซื �อขายกนัน้อยหรือขาดสภาพคลอ่ง ช่องวา่งชนิดนี �ไมม่ีความสําคญั เพราะไมส่ามารถบอก

ทิศทางของราคาหุ้น 
  
 BREAKAWAY GAP 
  
 เกิดขึ �นเมื�อราคาหุ้นทะลอุอกจากรูปแบบที�ก่อตวัมาครั �งก่อน เชน่ การทะลผุา่นเส้นคอของรูปแบบ HEAD & 

SHOULDERS โดยรูปแบบ BREAKAWAY GAP นี �เป็นการเริ�มต้นวิ�งของแนวโน้มใหม ่และควรจะเกิดพร้อมกบั

ปริมาณการซื �อขายที�สงู 

 

 

 
  



 CONTINUATION/RUNAWAY GAP 
  
 เมื�อราคาวิ�งมาระดบัหนึ�ง (โดยสว่นใหญ่จะประมาณครึ�งทางของแนวโน้มทั �งหมด) แล้วเกิดการกระโดดห่าง

ออกจนเป็นช่องวา่งจากราคาเดิม โดยมีปริมารการซื �อขายปานกลาง จะเรียกวา่ CONTINUATION GAP ดงันั �น 

เมื�อเหน็ GAP ชนิดนี �เกิดขึ �น เราอาจสนันิษฐานได้วา่หลงัจากนั �นราคาจะสามารถวิ�งตอ่ไปได้อีกเท่ากบัระยะทางที�วิ�ง

มาแล้ว 

 

  EXHAUSTION GAP 
  
 เป็นการกระโดยขึ �นหรือลงของราคาครั �งสดุท้าย หลงัจากนั �น ราคาหุ้นเริ�มปรับตวัลงหรือขึ �นจนมีระดบัตํ�า

กวา่หรือสงูกวา่ GAP ครั �งก่อน (เป็นการปิด GAP) โดยปริมาณการซื �อขายหุ้นจะมเีข้ามาสงูมาก และอาจเกิด

รูปแบบคล้ายคลงึกบัเกาะ (ISLAND) โดยการปิด GAP นี �นั �นจะเกิด GAP ใหมข่ึ �นมา หลงัจากนั �นราคาจะเปลี�ยน

แนวโน้มไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ�ง GAP ชนิดนี �หากเกิดภายหลงัจาก BREAKAWAY GAP และ CONTINUTION 

GAP จะช่วยให้การวิเคราะห์น่าเชื�อถือยิ�งขึ �น 

  

*หมายเหต ุการจ่ายปันผล (XD) และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุ (XR) ที�อาจก่อให้เกิด GAP จะไม่

นํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้ม 

  

 
  

 
 

 
 
 

 



รูปแบบเกาะ  (ISLAND) 
  
 อาจเกิดขึ �นตรงจดุสงูสดุของรูปตวั V กลบัหวั (ISLAND TOP) โดยมีลกัษณะที�ราคาหุ้นจะขึ �นติดตอ่กนัเป็น

ระยะ จนถึงจดุสงูสดุ หลงัจากนั �นราคากจ็ะตกลงอย่างรุนแรง จนมีลกัษณะแบบ BREAKAWAY GAP ซึ�งรูปแบบนี �

ปกติจะเกิดขึ �นตอ่จาก EXHAUSTION GAP 
  
 ในทางกลบักนัอาจเกิดขึ �นตรงจดุตํ�าสดุของรูปตวั V (ISLAND BOTTOMS) โดยมีลกัษณะที�ราคาหุ้นจะลง

ติดตอ่กนัเป็นระยะ จนถึงจดุตํ�าสดุ หลงัจากนั �นราคาจะขึ �นอย่างรุนแรง 

  

 
  

 
  



รูปแบบของราคาที�บอกถงึทศิทางต่อเนื�อง 

(CONTINUATION TREND) 
  
 เป็นการเปลี�ยนแปลงของแนวโน้มไปในทิศทางเดยีวกนักบัแนวโน้มที�เกิดขึ �นมาก่อนหน้านี � มี 2 รูปแบบ คือ 

FLAG และ PENNANT 

  

รูปแบบธง  (FLAG) 
  
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  BULLISH FLAG และ BEARISH FLAG 

 
  
 รูปแบบธงของแนวโน้มขึ �น  (BULLISH FLAG) 
  
 เกิดขึ �นเมื�อราคาวิ�งขึ �นมาในลกัษณะที�ชนัมากแล้วปรับตวัเคลื�อนไหวในช่วงแคบ โดยที�การขึ �นครั �งที� 2 จะตํ�า

กวา่ยอดแรก และฐานที� 2 จะตํ�ากวา่ฐานแรก โดยในช่วงนี �ปริมาณการซื �อขายจะลดตํ�าลงด้วย และเมื�อใดการขึ �น

สามารถทะลผุา่นจดุสงูในยอดเก่าได้ พร้อมกบัปริมาณการซื �อขายที�สงูเดน่ขึ �น จะบอกแนวโน้มวา่หุ้นจะขึ �นตอ่ 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 รูปแบบธงของแนวโน้มลง  (BEARISH FLAG) 
  
 เกิดขึ �นเมื�อราคาวิ�งลงมาในลกัษณะที�ชนัมาก แล้วปรับตวัเคลื�อนไหวในลกัษณะตรงข้ามกบัรูปแบบธงของ

แนวโน้มขึ �น และเมื�อราคาทะลผุา่นฐานตํ�าเก่าลงไป จะบอกแนวโน้มวา่หุ้นจะลงตอ่ 

  

 
  

 รูปแบบธงปลายแหลม  (PENNANT) 
  
 ช่วงแรกของการเคลื�อนไหวเป็นแบบช่วงกว้าง ๆ หลงัจากนั �นกจ็ะแคบลงจนมีลกัษณะคล้ายปลายแหลม จะ

เกิดการทะลผุา่นปลายแหลมของเส้นธงด้านบน หรือด้านลา่ง แล้วดําเนินตามแนวโน้มเก่าที�เกิดขึ �นมาก่อนการสร้าง

รูปแบบธงปลายแหลมนี � 

  

 



  

 หมายเหตุ  

 ในการวิ�งขึ �นหรือลงนี � อาจจะไปได้ไกลเท่ากบัระยะที�วิ�งขึ �นหรือลงมาครั �งแรก 

 ปริมาณการซื �อขายหุ้นจะลดน้อยลงในระหวา่งการก่อตวั และเพิ�มมากขึ �นเมื�อมีการทะลผุา่น 

 การก่อตวัไมค่วรเกิน 3 สปัดาห์ ถ้านานกวา่นั �น ผู้ลงทนุควรใช้ความระมดัระวงั 

 ทั �ง FLAG AND PENNANT ใช้กบัการวิเคราะห์ในแนวโน้มขึ �นมากกวา่ในแนวโน้มลง 

  

รูปแบบของราคาที�จะไปได้ทางใดทางหนึ�ง 
(SIDEWAYS PATTERN) 

 
แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ  RECTANGLE  หรือ  TRIANGLE 
 

รูปสี� เหลี�ยมผืนผ้า  (RECTANGLE) 
  
 เกิดจากการเคลื�อนไหวของราคาไปทางด้านข้าง (SIDEWAYS) ทําให้เกิดเส้นหนนุ (SUPPORT LINE) และ

เส้นต้าน (RESISTANCE LINE) ในลกัษณะเส้นขนานในแนวนอน ปริมาณการซื �อขายหุ้นจะลดลงตามลําดบั และ

ในช่วงตอ่มาราคาสามารถทะลผุา่นเส้นขนานทางด้านบนหรือด้านลา่งด้วยปริมาณการซื �อขายที�สงูขึ �น โดยสว่นมาก

จะเป็นไปตามแนวโน้มที�ดําเนินมาก่อนหน้านี � 

  

 
  

 



รูปสามเหลี�ยม  (TRIANGLE) 

 
 SYMMETRICAL TRIANGLE 
  
 เกิดจากราคาหุ้นเคลื�อนไหวแบบ SIDEWAYS แล้วแคบลง เมื�อลากเส้นเชื�อมจดุยอดอย่างน้อย 2 จดุ และ

เชื�อมจดุฐานอย่างน้อย 2 จดุ จะมาพบกนัเป็นมมุแหลม จากนั �นโดยสว่นใหญ่ราคาจะทะลผุา่นขึ �น หรือลงจากยอด

ปลายแหลมตามแนวโน้มที�มาก่อนหน้านี � โดยที�ปริมาณการซื �อขายหุ้นจะลดลงขณะที�มีการก่อตวัเป็นรูปสามเหลี�ยม 

และจะมากขึ �นเมื�อทะลผุา่นเส้นปลายแหลมไปได้ 

 

  

 
  

 
 THE RIGHT-ANGLE TRIANGLE 
  
 เป็นรูปแบบที�น่าเชื�อถือกวา่  SYMMETRICAL TRIANGLE  มี 2 รูปแบบ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ASCENDING TRIANGLE 
  
 เป็นรูปสามเหลี�ยมที�สร้างจากเส้นที�ลากตอ่กนัระหวา่งจดุยอดกบัจดุยอดในแนวราบ และเส้นที�ลากระหวา่ง

ฐานกบัฐานจะเอียงขึ �น เมื�อราคาหุ้นวิ�งทะลผุา่นเส้นแนวต้านทางด้านบนขึ �นได้ จะเป็นสญัญาณให้ซื �อ แตถ้่าทะลุ

เส้นแนวรับลงมาข้างลา่ง จะไมม่ีความหมายสําหรับการวิเคราะห์ 

  

 
  

 DESCENDING Triangle 
  
 เป็นรูปสามเหลี�ยมที�สร้างจากเส้นที�ลากตอ่กนัระหวา่งจดุยอดกบัจดุยอด ในลกัษณะเอยีงลง  และเส้นลาก

ระหวา่งฐานกบัฐาน จะเป็นไปในแนวราบ เมื�อราคาหุ้นวิ�งทะลผุา่นเส้นแนวรับลงมาทางด้านลา่งได้ จะเป็น

สญัญาณให้ขาย แตถ้่าทะลเุส้นแนวต้านขึ �นไป จะไมม่ีความหมายสําหรับการวเิคราะห์ 

  

 
 



เทคนิคพ้อยท์แอนด์ฟิคเกอร์ 

POINT & FIGURE TECHNIQUE 
  

 เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์ที�นิยมใช้กนัมากชนิดหนึ�ง ในการหาจงัหวะเวลาในการซื �อหรือขายหลกัทรพัย์ 

โดยมีข้อดีในแงที่�วา่เข้าใจง่าย และมีสญัญาณชดัเจนในการบอกให้ซื �อหรือขาย ข้อมลูที�ใช้ต้องการเพียงระดบัราคา

หุ้นสงูสดุ และตํ�าสดุในแตล่ะวนัเท่านั �น (หรือระดบัราคาสดุท้ายในแตล่ะช่วงเวลา ในกรณี POINT & FIGURE แบบ 

INTRADAY) 

  

วธีิการกําหนด  BOX SIZE 

สําหรับทาํแผนภูมิพ้อยท์แอนด์ฟิคเกอร์ 
  
 ตามแนวตั �งของตารางกราฟ จะแสดงการเปลี�ยนแปลงของระดบัราคาหุ้นที�นํามาทํา โดยใช้อตัราสว่น 1 

ช่อง (BOX) ตอ่ 1 ช่วงราคาตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ อาทิเช่น หุ้น ABC ระดบัราคาอยู่ประมาณ 150 บาท 

ตลาดหลกัทรพัย์กําหนดให้ช่วงการเปลี�ยนแปลงของราคาช่วงละ 1 บาท ดงันั �น ในกระดาษกราฟ 1 ช่องจะเท่ากบั 1 

บาทนั�นเอง และเมื�อหุ้น ABC มีราคาขึ �นไปเกิน 200 บาท ซึ�งตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ช่วงการเปลี�ยนแปลงของ

ราคาหุ้นเป็นช่วงละ 2 บาท ช่องถดัไปจากช่องที�ราคา 200 บาทขึ �นไปจะคิดเป็น 1 ช่องเท่ากบั 2 บาท 

  
ตารางการเปลี�ยนแปลงช่วงราคา 
 

 ราคาหุ้น (บาท) ช่วงละ (บาท) 

ตั �งแต ่0 ถึงน้อยกวา่ 10 0.10 

ตั �งแต ่10 ถึงน้อยกวา่ 50 0.25 

ตั �งแต ่50 ถึงน้อยกวา่ 100 0.50 

ตั �งแต ่100 ถึงน้อยกวา่ 200 1.00 

ตั �งแต ่200 ถึงน้อยกวา่ 600 2.00 

ตั �งแต ่600 ถึงน้อยกวา่ 1,000 4.00 

ตั �งแต ่1,000 ขึ �นไป 6.00 

  
 

 
 
 

 
 



วธีิการสร้างแผนภูมิ  POINT AND FIGURE แบบ DAILY 
  
 1.  ในวนัเริ�มทําแผนภมูิ ถ้าราคาปิดเป็นบวก จากราคาปิดครั �งก่อน ให้เขียนเครื�องหมาย X ตั �งแตร่าคา

ตํ�าสดุของวนันั �นขึ �นไปจนถึงราคาสงูสดุของวนันั �น แตถ้่าราคาปิดเป็นลบ กใ็ห้เขียนเครื�องหมาย O ตั �งแตร่าคาสงูสดุ 

ลงมาจนถงึราคาตํ�าสดุของวนันั �น (ถ้าเป็นหุ้นใหมเ่ข้าตลาดในวนัแรก ก็ให้ดวูา่ราคาปิดสงูกวา่หรือตํ�ากวา่ราคาเปิด 

ถ้าสงูกวา่ให้ถือวา่ราคาปิดเป็นบวกแล้วเขียนเครื�องหมาย O) 
  
 2.  ในวนัตอ่มา กรณีที�ในแผนภมูิเป็นแถวของ X อยู่ หากราคาสงูสดุยงัคงสงูขึ �นกวา่เดมิก็ให้เขยีน

เครื�องหมาย X ตอ่ขึ �นไปจนถึงราคาสงูสดุของวนันั �น และในทางกลบักนักรณีที�ในแผนภมูิเป็นแถวของ O และราคา

ตํ�าสดุของวนัก็ยงัตํ�ากวา่ครั �งก่อนให้เขียนเครื�องหมาย O ตอ่ลงมาจนถึงราคาตํ�าสดุนั �น 
  
 3.  กรณีที�ราคาหุ้นเริ�มมีการเปลี�ยนทิศทาง คือเมื�อเราอยูใ่นแถวของเครื�องหมาย X ซึ�งวนัตอ่มาเราต้องดทีู�

ราคาสงูสดุ แตเ่มื�อปรากฏวา่ราคาสงูสดุของวนัใหมที่�เรากําลงัดมูีราคาเท่าเดิม หรือตํ�ากวา่เดิมกใ็ห้ไปพิจารณาดทีู�

ราคาตํ�าสดุ ถ้าราคาตํ�าสดุตํ�ากวา่ราคาสงูสดุเดิมที�ทําไว้ในกระดาษกราฟเมื�อครั �งก่อน ตามช่วงราคาที�กําหนดไว้ 

(REVERSAL) เชน่ ตั �งแต ่3 ช่วงราคาเป็นต้นไป กใ็ห้เขยีนเครื�องหมาย O ในแถวถดัมาด้านขวามือ โดยให้ O ตวั

บนสดุอยู่ตํ�ากวา่ X ในแถวเดิม 1 ช่วง แล้วเขียน O ลงมาจนถึงราคาตํ�าสดุในวนันั �น แตถ้่าราคาตํ�าสดุในวนันั �นตา่ง

จากราคาสงูสดุเดิมน้อยกวา่ช่วงราคาที�กําหนดไว้ จะไมม่กีารเปลี�ยนแปลงในกราฟ 
  
 ในทางกลบักนั ถ้าเดมิเราอยู่ในแถวของเครื�องหมาย O ซึ�งวนัตอ่มาเราต้องดทีู�ราคาตํ�าสดุ แตป่รากฏวา่

ราคาตํ�าสดุใหมที่�เราดนูั �นเท่าเดมิหรือสงูกวา่เดิม ก็ให้ไปพิจารณาดรูาคาสงูสดุ ซึ�งถ้าราคาสงูสดุตา่งจากราคาตํ�าสดุ

เดิมที�ทําไว้ในกระดาษกราฟเมื�อครั �งก่อนตามช่วงราคาที�กําหนดไว้ เชน่ ตั �งแต ่3 ช่วงราคาเป็นต้นไป ก็ให้เขยีน

เครื�องหมาย X ในแถวถดัมาทางขวามือ โดย X ตวัลา่งสดุอยู่สงูกวา่ O ในแถวเดิม 1 ช่องแล้วเขียน X ขึ �นไปจนถงึ

ราคาสงูสดุในวนันั �น แตถ้่าราคาสงูสดุในวนันั �นตา่งจากราคาตํ�าสดุเดิมน้อยกวา่ช่วงราคาที�กําหนดไว้ จะไมม่ีการ

เปลี�ยนแปลงในกราฟ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 



 ตวัอย่าง  สมมตุิวา่เริ�มทําแผนภมูิในวนัที� 3 มิ.ย. โดยในวนันั �นมีราคาปิดเป็นบวกจากวนัก่อน 

 

 BOX SIZE =   1  บาท 

REVERSAL =   3  BOX SIZE 

  

วนั/เดือน ราคาสงูสดุ ราคาตํ�าสดุ 159                       

03/06 152 149 158                       

04/06 152 150 157             X         

05/06 153 145 156             X         

06/06 147 145 155             X         

07/06 146 143 154             X         

10/06 146 144 153 X           X         

11/06 145 143 152 X O         X         

12/06 146 143 151 X O         X         

13/06 149 142 150 X O         X         

14/06 148 146 149 X O     X   X         

17/06 148 147 148   O     X O X         

18/06 150 148 147   O     X O X         

19/06 152 146 146   O X   X O           

20/06 157 152 145   O X O X             

      144   O X O X             

      143   O   O               

      142                       

  

 *ข้อสงัเกต ถ้ากําลงัอยูใ่นแถวของ X ในวนัตอ่มาให้พิจารณาดทีู�ราคาสงูสดุก่อน และถ้าอยู่ในแถวของ O 

ในวนัตอ่มาให้พิจารณาดทีู�ราคาตํ�าสดุก่อน 

 

 

 

 

 

  



วธีิการสร้างแผนภูมิ  POINT AND  FIGURE 

แบบ  INTRADAY 
  
 

 การสร้างแผนกมูิลกัษณะนี �ตา่งจากแบบ DAILY ที�มีการนําราคาซื �อขายหุ้นทกุรายการ (TICK) มาใช้ในการ

สร้างแผนภมูิ แทนราคาสงูสดุ หรือตํ�าสดุของวนั และการเปลี�ยนทิศทางของราคาหุ้นไมไ่ด้ขึ �นกบั การเปรียบเทียบ

ราคาสงูสดุและตํ�าสดุที�เพิ�มขึ �นหรือลดลงจากวนัก่อนหน้า แตข่ึ �นกบัราคาซื �อขายหุ้นที�เปลี�ยนแปลงจากขึ �นเป็นลง

หรือลงเป็นขึ �น โดยอย่างน้อยเท่ากบัคา่ REVERSAL ที�กําหนด เช่น ถ้ากําหนดคา่ REVERSAL เป็น 2 ในกรณีการ

เปลี�ยนแปลงราคาจากขึ �นเป็นลง จะไมม่ีการเขยีนเครื�องหมาย O จนกวา่ราคาหุ้นจะลดลงจากราคา X สดุท้าย

อย่างน้อยเท่ากบั 2 
  
 

 1.  เมื�อเริ�มทําแผนภมูิ ให้กําหนดราคาเริ�มต้น ถ้าราคาตอ่มาสงูกวา่ราคาเริ�มต้นซึ�งเป็น X ให้เขียน

เครื�องหมาย X ตอ่ขึ �นไปจากเดิมจนถงึราคานั �น และในทางกลบักนั ถ้าราคาเริ�มต้นเป็น O และราคาตอ่มาตํ�ากวา่

ราคาเริ�มต้น ให้เขยีนเครื�องหมาย O ตอ่ลงมาจนถึงราคานั �น 
  
 

 2.  กรณีที�ราคาหุ้นเริ�มเปลี�ยนทิศทาง คือ ในขณะที�อยู่ในแถว X ถ้าราคาตอ่มาลดตํ�าลงจนได้ผลตา่งจาก

ราคา X สดุท้ายอย่างน้อยเท่ากบัคา่ REVERSAL ให้เขียนเครื�องหมาย O ในแถวถดัมาด้านขวามือ โดยให้ O ตวั

บนสดุอยู่ตํ�ากวา่ X ในแถวเดิม 1 ช่องแล้วเขียน O ตอ่ลงมาจนถึงราคาใหมน่ั �น แตถ้่าราคาใหมต่ํ�ากวา่ราคา X 

สดุท้ายน้อยกวา่คา่ REVERSAL แล้ว จะไมม่ีการเปลี�ยนแปลงในกราฟ 
  
 

 ในทางกลบักนั ถ้าเดมิราคาอยู่ในแถว O แตร่าคาตอ่มาอยู่สงูกวา่ราคา O สดุท้ายอย่างน้อยเท่ากบัคา่ 

REVERSAL ให้เขียนเครื�องหมาย X ในแถวถดัมาด้านขวามือ โดยให้ X ตวัลา่งสดุอยู่สงูกวา่ O ในแถวเดิม 1 ช่อง 

แล้วเขียน X ขึ �นไปจนถึงราคาใหมน่ั �น แตถ้่าราคาใหมอ่ยู่สงูกวา่ราคา O สดุท้าย น้อยกวา่คา่ REVERSAL จะไมม่ี

การเปลี�ยนแปลงในกราฟ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการสร้างแผนภูมิ  เทคนิคพ้อยท์แอนด์ฟิคเกอร์ 

ตวัอย่าง  3  POINTS REVERSAL 

  

Price Plot 35             

29 Start 34             

32 X 33     X       

29 O 32 X   X O     

33 X 31 X O X O X   

30 O 30 X O X O X O 

28 O 29 * O   O X O 

30 No Plot 28       O   O 

31 X 27           O 

29 No Plot 26             

27 O 25             

  

วธีิการอ่านแผนภูมิ  POINT & FIGURE 

 

มีหลักฐานในการอ่าน 3 ประการคือ 
  
 

 1.  สญัญาณให้เข้าซื �อ เกิดขึ �นเมื�อ X ในแถวที�กําลงัทําอยู่ สามารถไตข่ึ �นไปได้สงูกวา่ X ในแถวที�ใกล้ที�สดุ 

จดุที�เริ�มสงูกวา่คือจดุซื �อ 

  

      X 

      X จดุซื �อ 

    X  X 

    X O X 

    X O X 

    X O 

  

 

 

  



 2. สญัญาณในการขาย เกิดขึ �นเมื�อ O ในแถวที�กําลงัทะอยู่ตกตํ�ากวา่ O ในแถวที�ใกล้ที�สดุ จดุที�เริ�มตํ�ากวา่

คือจดุขาย 

  

    O X 

    O X O 

    O X O 

    O  O 

      O จดุขาย 

      O 
  
 3. สญัญาณให้เข้าซื �อ หรือขาย ซึ�งเกิดจากการเปรียบเทียบระดบัสงูตํ�าระหวา่งแถวที�กําลงัทําอยู่ กบัแถวที�

ไกลออกไป ดงัเช่น X ในแถวที� 5 กบั X ในแถวที� 1 จะมีคา่ความน่าเชื�อถือในการซื �อ น้อยกวา่การเปรียบเทียบ

ระหวา่งแถวที�กําลงัทําอยู่กบัแถวที�ใกล้กวา่ เช่น X ในแถวที� 5 กบั X ในแถวที� 3 

  

      X น่าเชื�อถือในการซื �อ มาก 

    X  X 

    X O X 

    X O X 

    X O X น่าเชื�อถือในการซื �อ น้อย 

  X  X O X 

  X O X O X 

  X O  O X 

  X O O 
  
 นอกจากการอา่นสญัญาณตามหลกัพื �นฐานทั �ง 3 ประการแล้ว แผนภมูินี � ถ้ามีจํานวนของข้อมลูย้อนหลงั

มาก ๆ เราสามารถนํารูปแบบการเคลื�อนไหวของอดีตมาเปรียบเทียบกบัรูปแบบที�เกิดขึ �นในปัจจบุนัแล้วคาดทํานาย

อนาคตได้ 

 
รูปแบบแผนภูมิที�ใช้ประกอบการวเิคราะห์ 

การนําเอารูปแบบแผนภมูิตา่ง ๆ เข้ามาช่วยประกอบในการวิเคราะห์เทคนิค POINT & FIGURE จะช่วยให้

ได้สญัญาณที�ชดัเจนและถกูต้องแมน่ยํามากขึ �น ตามความเชื�อพื �นฐานที�วา่ “ประวตัิศาสตร์มกัจะซํ �ารอยเดิม” 

รูปแบบตา่ง ๆ ที�จะนํามาเสนอจะเป็นรูปแบบอย่างง่าย ๆ แตม่ีความถกูต้องแมน่ยําคอ่นข้างสงู และจากรูปแบบตา่ง 

ๆ เหลา่นี �ถ้ามกีารสะสมตวัเป็นเวลานานจะยิ�งมีความถกูต้องแมน่ยํายิ�ง ๆ ขึ �นไปอีกดงัจะยกตวัอย่างตอ่ไปนี � 

 



รูปแบบการทะลุผ่านสองยอด  (BREAK DOUBLE TOP)   

และการทะลุผ่านสองฐาน  (BREAK DOUBLE BOTTOM) 
  
 รูปแบบการทะลผุา่นสองยอด  (BREAK DOUBLE TOP)  เป็นรูปแบบพื �นฐานในตลาดขาขึ �น  ดงัตวัอย่าง

ในภาพ โดยจดุสงูสดุจดุแรกของราคาอยู่ที� 124 ตอ่มาราคาตกตํ�าลงมาถึง 119 บาท แล้ววิ�งกลบัขึ �นไปที� 124 บาท

อีก จะเกิดเป็นรูป DOUBLE TOP ถ้าราคาสามารถทะลผุา่นระดบั 124 บาทขึ �นไปได้แสดงให้เหน็ถึงสญัญาณซื �อ 

และยิ�งถ้ามียอดมากเท่าใดความแมน่ยําก็จะมีมากขึ �นตาม 
  
 รูปแบบการทะลผุา่นสองฐาน (BREAK DOUBLE BOTTOM) เป็นรูปแบบพื �นฐานในตลาดขาลง 

ตวัอย่างเชน่ จดุตํ�าสดุจดุแรกอยู่ที� 121 ตอ่มาราคากลบัวิ�งขึ �นไปถึง 124 แล้วตกกลบัลงมาที� 121 อีกครั �งหากราคา

ทะลผุา่นระดบั 121 ลงไปได้ แสดงให้เห็นถึงสญัญาณขายและยิ�งถ้ามีฐานมากเท่าใดความแมน่ยําก็มมีากขึ �น

เท่านั �น 

  

 
  

รูปแบบสามเหลี�ยมขาขึ �น  (BULLISH TRIANGLE) 

กับสามเหลี�ยมขาลง  (BEARISH TRIANGLE) 

  

 เมื�อมีการรวมตวัของราคาหุ้นเป็นรูปสามเหลี�ยม เราจะให้ความสําคญัคอ่นข้างมากในการวเิคราะห์

พฤติกรรมของราคาหุ้นนั �น ๆ 
  
 รูปแบบสามเหลี�ยมขาขึ �น (BULLISH TRIANGLE)  การรวมตวัของราคาเป็นรูปแบบนี �จะต้องมีจดุตํ�าสดุที�

สงูขึ �นและจดุสงูสดุที�ตํ�าลงดงัรูป และเมื�อเราลากเส้นแนวโน้ม 45 องศาจากจดุสงูสดุ กบัจดุตํ�าสดุจะปรากฏเป็นรูป

สามเหลี�ยม และหากระดบัราคาสามารถทะลเุส้นแนวโน้มขึ �นไปได้ดงัรูป จะเป็นสญัญาณให้ซื �อ 
    



 รูปแบบสามเหลี�ยมขาลง (BEARISH TRIANGLE) การรวมตวัของราคาเป็นรูปแบบนี �จะต้องมีจดุสงูสดุที�

ตํ�าลง และจดุตํ�าสดุที�สงูขึ �น และเมื�อเราลากเส้นแนวโน้ม 45 องศาจากจดุสงูสดุและจดุตํ�าสดุ จะปรากฏเป็นรูป

สามเหลี�ยม และหากระดบัราคาสามารถทะลผุา่นเส้นแนวโน้มลงมาจะเป็นสญัญาณให้ขาย 

  

 
  

 นอกจากนี �ยงัอาจมกีารรวมตวัเป็นหลายรูปแบบในหุ้นตวัเดียวกนัได้ แตล่กัษณะการวิเคราะห์จะเหมือนกบั

รูปแบบตา่ง ๆ ที�กลา่วมาข้างต้นอีกทั �งหากเราสามารถนําไปประยกุตใ์ช้กบั PRICE PATTERN แบบตา่ง ๆ จะยิ�ง

เป็นประโยชน์มากยิ�งขึ �น (มีกลา่วไว้ในเรื�อง PRICE PATTERN ของแผนภมูิแบบแท่ง) 

  

การคาดคะเนเป้าหมาย 

  

 การคาดคะเนเป้าหมายมีประโยชน์อย่างยิ�ง ในการที�จะหาวา่ราคาจะสามารถวิ�งขึ �นไปได้ถึงไหน และลงไป

ได้ถึงเท่าไร ทําให้สามารถจบัจงัหวะในการซื �อและขายได้อย่างถกูต้อง 
  
 การคาดคะเนเป้าหมายนิยมใช้กฎอยู่ 3 ข้อ ด้วยกนั คือ 

 กฎ 20 X 

 กฎ 50 % 

 กฎการวดัการเคลื�อนที�  (Measure Move) 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



กฎ 20 X 
  
กลา่วคือกฎนี �นี �จะบอกวา่หากราคาสงูตอ่เนื�องกนัขึ �นมาตั �งแต ่20 X ขึ �นไปแล้ว มกัจะมีการปรับตวัลงของราคา 

  

 
  

กฎ 50 % 
  
 กฎ 50% (บางครั �งนิยมใช้กฎ 30% หรือ 1 ใน 3 มาหาแนวรับเบื �องต้นก่อน) กลา่วคือเมื�อราคาหุ้นวิ�งขึ �นไป

จนสงูสดุ และเริ�มตกลง หากเราไมส่ามารถหาแนวรับที�ชดัเจนได้เราอาจคาดคะเนได้วา่ราคาจะตกลงมาประมาณ 

50% ของราคาที�ขึ �นไป 

  

 
  

 

 
 
 



กฎวดัการเคลื�อนที�  (Measure Move) 

 

 กลา่วคือหากราคาขึ �นไปถึงจดุสงูสดุแล้วตกลงมาถึงจดุตํ�าสดุจดุหนึ�ง แล้วเริ�มตกีลบัสงูขึ �นไปจนสงูกวา่

จดุสงูสดุเดิม ราคาอาจสามารถไปตอ่ได้เท่ากบัระยะทางที�วิ�งขึ �นมาในช่วงแรก 

 

  

 
 

  

 หมายเหต ุ: กฎทั �ง 3 ข้อนี � สามารถนําไปคาดคะเนเป้าหมายในกรณีหุ้นขาลงได้ในทํานองเดียวกนั เช่น กฎ 

20 O เปรียบได้กบั กฎ 20 X เป็นต้น 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



เทคนิคการวเิคราะห์แบบแท่งเทียนญี�ปุ่น 

JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES 

  

 วิธีการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญี�ปุ่ น เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีหนึ�ง ซึ�งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศ

ญี�ปุ่ น โดยมปีระวตัิย้อนหลงัยาวนานมากกวา่ 200 ปี โดยนาย  MUNEHISA HOMMA เป็นผู้คิดค้นจากการศกึษา

วิเคราะห์จิตวิทยาของคนในการซื �อขาย และกําหนดราคาข้าว  และได้เขียนไว้ในหนงัสือ 2 เลม่ คือ SAKATA 

HENSO และ SOBA SAIN NO DEN และเมื�อประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2525) ที�ผา่นมาประเทศกลุม่ตะวนัตก

ทั �งหลายได้เห็นความมีประสิทธิภาพ จึงได้นําไปใช้วิเคราะห์ตลาดหุ้น ตลาดซื �อขายลว่งหน้า ตลาดออปชั�น และ

เครื�องมือตวันี �ได้มีบคุคลนําเข้ามาวิเคราะห์หุ้นในตลาดหุ้นไทย เมื�อ พ.ศ.2530 
  
 รูปแบบการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนญี�ปุ่ น เป็นรูปแบบที�ประกอบขึ �นจากราคาเปิด ราคาปิด ราคาตํ�าสดุ 

และราคาสงูสดุ และวิธีการวิเคราะห์หรือความหมายที�ได้จะง่ายและชดัเจน รวมทั �งไมไ่ด้ขดัแย้งกบัรูปแบบการ

วิเคราะห์แบบของตะวนัตกที�เราคุ้นเคยกนั แตก่ลบัเป็นตวัเสริม และบางครั �งก็มีสญัญาณที�ไมม่ีในการวิเคราะห์แบบ

ตะวนัตก อาทิเช่น กรณีที�ราคาหุ้นลงมาที�เส้นคา่เฉลี�ย ซึ�งถือเป็นแนวรับ เราไมรู้่วา่ ณ แนวรับนี �จะสามารถรับราคา

หุ้นอยู่ได้หรือไม ่แตถ้่าเป็นกรณีแท่งเทียนเราจะพิจารณาวา่เป็นรูปแบบอะไร และถ้าสมมติวา่เป็นรูป Hammer เราก็

สามารถบอกได้วา่แนวรับดงักลา่วจะสามารถรับราคาอยู่ได้ ซึ�งกรณีนี �ถือวา่การวิเคราะห์หุ้นแบบเท่งเทียนเป็นตวั

เสริมการวิเคราะห์หุ้นแบบตะวนัตก สว่นกรณีที�ถือวา่มีสญัญาณที�การวิเคราะห์แบบตะวนัตกไมม่ีกเ็ชน่ เมื�อหุ้น

ปรับตวัลงมามากซึ�งตามหลกัการวิเคราะห์แบบตะวนัตก จะบอกวา่มีแนวโน้มวนัที� 1/3, 1/2 และ 2/3  ของการขึ �น 

ซึ�งถ้าสมมตุิวา่ ระดบัราคาที�ตกลงมาปัจจบุนัอยูที่�ประมาณ 60% ของการขึ �นไปการวิเคราะห์แบบตะวนัตก จะบอก

วา่ราคาอาจจะปรับตวัลดลงตํ�าตอ่ไปอีก แตส่ําหรับกรณีการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน ถ้าสมมติวา่ ณ จดุนั �นเกิด 

BULLISH ENGULFING PATTERN ก็จะเป็นการบอกเราวา่ราคามีแนวโน้มจะดีดตวักลบัขึ �น และจากเหตผุล

ดงักลา่วนี �เองประกอบกบัความรวดเร็วในการแสดงสญัญาณตา่ง ๆ ที�ทําให้การวิเคราะห์ แบบแท่งเทียนนี �เป็นที�

นิยมในปัจจบุนั และเหมาะสําหรับนกัลงทนุโดยทั�วไป แตจ่ะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับนกัลงทนุระยะสั �น 

สําหรับรูปแบบของแท่งเทียนแบบตา่ง ๆ นั �น เมื�อก่อตวัแล้ว ความหมายที�จะได้ อาจเกิดจากแท่งเทียนเดียว สอง

แท่ง หรือหลายแทป่ระกอบกนั โดยทั �งนี �สญัญาณที�เกิดก็มรูีปแบบเหมือนกบัการวิเคราะห์หุ้นแบบตะวนัตก เช่น เส้น

คา่เฉลี�ย (MOVING AVERAGES) เส้นแนวโน้ม (TREND LINE) หรือพ้อยท์แอนด์ฟิคเกอร์ (POINT & FIGURE) 

กลา่วคือ บอกถึงแนวโน้มที�กําลงัจะเปลี�ยนทิศทาง (REVERSAL TREND) และบอกถึงแนวโน้มที�ดําเนินมาจะ

ดําเนินตอ่ไป (CONTINUOUS TREND) 
  
 และรูปแบบตา่ง ๆ ของแผนภมูิแบบแท่งเทียนนี � มีอยู่มากกวา่ 50 แบบแตที่�นําเสนอ จะเป็นรูปแบบที�

เกิดขึ �นบ่อย ๆ มีความหมายที�ชดัเจน และเหมาะสมสําหรบัการวิเคราะห์หุ้นในตลาดเมืองไทย สว่นการนําเสนอจะ

แบ่งเป็น 4 หวัข้อหลกั โดยในหวัข้อแรกจะแสดงถึงรูปแบบเบื �องต้นโดยทั�วไปของแผนภมูิแบบเท่งเทียน และตอ่ไป

เป็นรูปแบบที�บอกถึงการเปลี�ยนทิศทางที�มคีวามหมายมาก (MAJOR REVERSAL PATTERN) และตามด้วย

รูปแบบที�บอกถึงการเปลี�ยนทิศทางใหม ่ที�มีความหมายของ (MINOR REVERSAL PATTERN) ดงัตอ่ไปนี � 



 รูปแบบพื �นฐานทั�วไปของแท่งเทียน 
  
 CANDLESTICK 
  
 เป็นรูปแบบคล้ายเทียนไขที�เกิดขึ �นจากราคาเปิด ปิด สงูสดุ และตํ�าสดุ ประกอบด้วยแท่งตรงกลางเรียกวา่ 

แท่งเทียน (REAL BODY) ไส้เทียนทางบนเรียกวา่ UPPER SHADOW และไส้เทียนทางลา่ง เรียกวา่ LOWER 

SHADOW 

  

 
  

 BLACK CANDLESTICK 
  
 ลกัษณะ : ราคาปิดตํ�ากวา่ราคาเปิดของวนั และมีแท่งเทียน REAL BODY เป็นสีดํา โดย UPPER 

SHADOW หมายถึงราคาที�สงูขึ �นระหวา่งวนั และ LOWER SHADOW หมายถึงราคาที�ลงไปตํ�าระหวา่งกนั 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ไมด่ี 

  

 
  

 

 



 WHITE CANDLESTICK 
  
 ลกัษณะ : ราคาปิดสงูกวา่ราคาเปิดของวนั และมีแท่งเทียน REAL BODY เป็นสีขาว 

ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ด ี

  

 
  

 DOJILESTICK 
  

ลกัษณะ : ราคาเปิดและปิดของวนัเท่ากนั โดยราคานั �นจะเป็นราคาสงูสดุหรือตํ�าสดุ หรือไมก่็ได้ กลา่วคือ

เป็นแท่งเทียนที�มีตวั เทียนในลกัษณะเป็นเส้นขีดขวาง 

ความหมาย : บอกลกัษณะเป็นกลาง โดยมีการตอ่สู้ของแรงซื �อและขายที�เท่ากนั โดยเมื�อเกิดตอนหุ้นขาขึ �น

บอกแนวโน้มหุ้นอาจจะลงและเมื�อเกิดตอนหุ้นขาลง บอกแนวโน้มหุ้นอาจจะขึ �น 

  

 
  

 

 

 



 GRAVESTONE DOJI 
  

ลกัษณะ : DOJI ที�มี DOJI LINE  (จดุราคาเปิดและปิดที�เท่ากนั) อยู่ระดบัตํ�าสดุของวนั 

ความหมาย : ถ้าเกิดที�ระดบัสงูของหุ้นขาขึ �น จะเตือนวา่แนวโน้มหุ้นกําลงัจะลง แตถ้่าเกิดที�ระดบัตํ�าของหุ้น

ขาลงจะบอกวา่แนวโน้มหุ้นอาจจะขึ �น แตท่ั �งนี �ต้องมี CANDLESTICK ในทางบวกเกิดขึ �นตามมา 

  

 
  

 LONG-LEGGED DOJI 
  
 ลกัษณะ : เป็น DOJI ที�มีไส้เทียนทางบนและทางลา่งที�ยาวมาก และถ้าราคาเปิด-ปิด อยู่ตรงกลาง จะ

เรียกวา่ RICKSHAW MAN 

 ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มที�ดําเนินมาอาจเปลี�ยนแปลง คือ ถ้าเกิดตอนขาขึ �น หุ้นจะลง และถ้าเกิดตอน

ขาลงหุ้นจะขึ �น 

  

 
  

 



     HIGH WAVES 
  
      ลกัษณะ : เป็นแท่งเทียน (CANDLESTICK) ที�มีไส้เทียนที�ยาวมาก โดยจะเป็นไส้เทียน ทางบนหรือทางลา่งก็ได้ 

      ความหมาย : ถ้าเกิดหลายแท่งเป็นกลุม่ บอกวา่ตลาดอาจเปลี�ยนแนวโน้มได้ กลา่วคือ ถ้าหุ้นขึ �นอยูที่�จะลง หรือ

ถ้าหุ้นลงอยูที่�จะขึ �น 

  

 
  

      SHAVEN HEAD 
  
       ลกัษณะ : แท่งเทียน CANDLESTICK ที�มีไส้เทียนทางลา่ง (LOWER SHADOW) แตไ่มม่ีไส้เทียนทางบน 

(UPPER SHADOW) โดยทั �งนี �แท่งเทียนจะเป็นสีขาวหรือดําก็ได้ 

       ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ดําเนินมาอาจจะเปลี�ยนแปลง 

  

 
  

 

 



 SHAVEN BOTTOM 
  
 ลกัษณะ : แท่งเทียน (CANDLESTICK) ที�มีไส้เทียนทางบน (UPPER SHADOW) แตไ่มม่ีไส้เทียนทางลา่ง 

(LOWER SHADOW) โดยทั �งนี �แท่งจะเป็นสีขาว หรือดําก็ได้ 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ดําเนินมาอาจจะเปลี�ยนแปลง 

  

 
  

 SPINNING TOP 
  
 ลกัษณะ : เป็นแทง่เทียน (CANDLESTICK) ที�มี REAL BODY ขนาดเลก็และมีไส้เทียนทั �งลา่งและบน 

 ความหมาย : บอกลกัษณะเป็นกลาง ๆ คือ เป็นช่วงตอ่สู้กนัระหวา่งแรงซื �อกบัแรงขาย ที�มีกําลงัแรง

ใกล้เคียงกนั บอกแนวโน้มวา่ตลาดหุ้นอาจจะเหวี�ยงตวัขึ �น-ลงแคบ ๆ (SIDEWAYS) 

  

 
  

 

 



 WINDOW 
  
 ลกัษณะ : เป็นช่องวา่งระหวา่งแท่งเทียน ซึ�งเกิดขึ �นมาจากการที�แท่งเทียนวนันี �กระโดยขึ �นหรือลงห่างจาก

แท่งเทียนเมื�อวาน 

 ความหมาย : ใช้เป็นแนวต้านหรือแนวรับ โดยช่วงวา่งที�เกิดจากแท่งเทียนกระโดดขึ �น จะใช้เป็นแนวต้าน 

และช่องวา่งที�เกิดจากแท่งเทียนกระโดดลง จะใช้เป็นแนวรับ 

  

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



รูปแบบแท่งเทียนที�บอกถงึการเปลี�ยนแนวโน้มที�มีความหมายมาก 

(MAJOR REVERSAL PATTERNS) 
  
ABANDONED BABY  (UPTREND) 
  
 กรณีหุ้นขาขึ �น : เกิดแท่งเทียนรูปกากบาท DOJI STAR กระโดดขึ �นห่างจากแท่งเทียนสีขาว WHITE 

CANDLESTICK ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่ง WINDOW หรือ GAP และไส้เทียนไมต่ิดกนัและตอ่มาเกิดแท่งเทียน 

BLACK CANDLESTICK กระโดดลงจนเป็น ช่องวา่ง WINDOW หรือ GAP ห่างจากแท่งเทียนรูปกากบาท DOJI 

STAR และไส้เทียน ไมต่ิดกนัเช่นกนั  

 ความหมาย : บอกวา่แนวโน้มที�ขึ �นมาอาจจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  

ABANDONED BABY  (DOWNTREND) 
  
 กรณีหุ้นขาลง : เกิดแท่งเทียนรูปกากบาท  DOJI STAR  กระโดดลงห่างจากแท่งเทียนสีดํา BLACK 

CANDLESTICK ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่ง  WINDOW หรือ GAP ไส้เทียนไมต่ิดกนั และตอ่มาเกิดแท่งเทียนสีขาว 

WHITE CANDLESTICK กระโดดขึ �น จนเป็นช่องวา่ง  WINDOW หรือ GAP ห่างจาก DOJI STAR โดยไส้เทียน

ไมไ่ด้ติดกนั เช่นกนั 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ลงมาคงจะเปลี�ยนเป็นขึ �น 

  

 



 DARK-CLOUD COVER 
  
 ลกัษณะ : แท่งเทียนสีดํา BLACK CANDLESTICK ที�เกิดในวนันี �เปิดที�ราคา สงูกวา่ราคาปิดของแทง่เทียน

สีขาว WHITE CANDLESTICK เมื�อวาน แตปิ่ดลงมา มากกวา่ครึ�งหนึ�ง ของตวัเทียน REAL BODY ของแท่งเทียนสี

ขาว WHITE CANDLESTICK 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมากําลงั จะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  

ENGULFING PATTERNS  (BULLISH) 
  
 กรณีหุ้นขาลง : เกิดแท่งเทียนสีขาว  WHITE CANDLESTICK ที�มีแท่งเทียน REAL BODY ขนาดใหญ่วนันี �

ปิดทบัแทง่เทียน REAL BODY ของแท่งเทียน BLACK CANDLESTICK ในวนัก่อนหน้าทั �งหมด ทั �งนี �ไมจํ่าเป็นต้อง

ปิดไส้เทียนด้วยเรียกรูป นี �วา่ BULLISH ENGULFING 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นกําลงัจะเปลี�ยนเป็นขึ �น 

  

 
  



ENGULFING PATTERNS  (BEARISH) 
  
 กรณีขาขึ �น : เกิดแท่งเทียนสีดํา  BLACK CANDLESTICK ที�มีแท่งเทียน REAL BODY ขนาดใหญ่ปิดทบั

แท่งเทียน REAL BODY ของ  WHITE CANDLESTICK ในวนัก่อนหน้าทั �งหมด ทั �งนี �ไมจํ่าเป็นต้องปิดไส้เทียนด้วย 

เรียกรูปนี �วา่ BEARISH ENGULFING 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นกําลงัจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  

STAR 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียน (CANDLESTICK) ที�มีตวัเทียน (REALBODY) ขนาดเลก็กระโดดห่างจากแท่ง

เทียน  (CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่ง 

 ความหมาย : ในตลาดหุ้นขาขึ �น บอกถึงแรงที�จะขึ �นตอ่เริ�มน้อยลงในตลาดหุ้นขาลง บอกถึงแรงที�จะลงตอ่

เริ�มน้อยลง ทั �งนี �ถ้าแท่งเทียน (CANDLESTICK) ก่อนหน้ามีขนาดใหญ่และเป็นสีดํา อาจจะเรียกวา่ RAIN DROP 

  

 
  



DOJI STAR  (UPTREND) 
  
 กรณีหุ้นขาขึ �น : เกิด DOJI LINE (ราคาเปิดกบัปิดเท่ากนั) กระโดดขึ �นห่างจากแทง่เทียนสีขาว WHITE 

CANDLESTICK ก่อนหน้า จนเป็นช่องวา่งโดยไส้เทียนของ DOJI จะห่างจากแท่งเทียนสีขาว WHITE 

CANDLESTICK หรือไมก่็ได้ 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาอาจจะเปลี�ยนเป็นลง และจะมีความน่าเชื�อถือมากขึ �นถ้ามีแท่งเทียน 

CANDLESTICK ตวัอื�นในทางลบเกิดขึ �นตามมา 

  

 
  

DOJI STAR  (DOWNTREND) 
  
 กรณีหุ้นขาลง : เกิด DOJI LINE (ราคาเปิดกบัปิดเท่ากนั) กระโดดลงห่างจากแท่งเทียนสีดํา BLACK 

CANDLESTICK ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่ง โดยไส้เทียนของ DOJI จะห่างจากแท่งเทียนสดีํา BLACK 

CANDLESTICK หรือ ไมก่็ได้ 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ลงมาอาจจะเปลี�ยนเป็นขึ �น และจะมีความน่าเชื�อถือมากขึ �นถ้ามีแทง่เทียน 

CANDLESTICK ตวัอื�นในทางบวกเกิดขึ �นตามมา 

  

 



EVENING STAR 
  
 ลกัษณะ : มีแท่งเทียนสีขาว  WHITE  CANDLESTICK ที�ตามมาด้วยแท่งเทียน CANDLESTICK ที�มีตวั

เทียน REAL BODY ขนาดเลก็โดยจะเป็นสีดําหรือขาวก็ได้กระโดดสงูขึ �นห่างไปจนเป็นช่องวา่ง และมีแท่งเทียน 

BLACK CANDLESTICK เกิดขึ �นตามตํ�าลงมาจนเป็นช่องวา่งเหมือนกนั โดยราคาปิดของแท่งเทียน BLACK 

CANDLESTICK แท่งที� 3 นี � จะอยู่ภายในขอบเขตตวัเทียน REALBODY ของแท่งเทียนสีขาว WHITE 

CANDLESTICK วนัแรก 

 ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  

EVENING DOJI STAR 
  
 ลกัษณะ : เหมือน EVENING STAR แตกตา่งเพียงตวัตรงกลางเปลี�ยนจากแท่งเทียน CANDLESTICK 

ขนาดเลก็เป็น DOJI แทน 

ความหมาย : มีความหมายเหมือน EVENING STAR แตม่ีนํ �าหนกัมากกวา่ คือเปลี�ยนแนวโน้มขึ �นเป็นลง 

  

 
  



MORNING  STAR 
  
 ลกัษณะ : ตรงข้ามกบั EVENING STAR โดยที�เกิดตอนตลาดขาลง กลา่วคือประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง 

แท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีดําขนาดใหญ่ตามมาด้วย แท่งเทียนสีขาวเป็นช่องวา่ง และตามมาด้วยแท่งเทียนสีขาวเป็น

ช่องวา่งและมีราคาปิดอยู่ ภายในขอบเขตของตวัเทียนแทง่แรก 

ความหมาย : บอกวา่ตลาดหุ้นจะเปลี�ยนแนวโน้มเป็นขึ �น 

  

 
  

MORNING DOJI STAR 
  
ลกัษณะ : รูปแบบเหมือน MORNING STAR แตกตา่งเพียงตวักลางเปลี�ยนจากแท่งเทียนขนาดเลก็เป็น DOJI แทน 

ความหมาย : เหมือน  MORNING STAR  ที�บอกถึงแนวโน้มหุ้นจะขึ �น แตม่นํี �าหนกัมากกวา่ 

  

 
 
 
 

 
 



SHOOTING STAR 

 

ลกัษณะ : เกิดในตลาดหุ้นขาขึ �น เป็นแทง่เทียน (CANDLESTICK) ที�มีตวัเทียน (REAL BODY) ขนาดเลก็

ที�ยอดตํ�าสดุของวนั และมีไส้เทียนข้างบนยาวอย่างน้อย 2 เท่า ของตวัเทียน (REAL BODY) ทั �งนี �จะมีไส้เทียนทาง

ลา่งเลก็น้อยหรือไมก่็ได้ แตถ้่าไมม่ีจะมีความหมายมากกวา่ 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  
HAMMER 
  
 ลกัษณะ : รูปร่างเหมือน HANGING MAN (หน้า 3-18) แตกตา่งที�รูปแบบนี �เกิด ตอนขาลง 

(DOWNTREND) กลา่วคือเป็น CANDLESTICK ที�มีตวัเทียน REAL BODY) ขาวหรือดําก็ได้) ขนาดเลก็ที�ยอดสงู

ของวนัแล้วมีไส้เทียนทางลา่งที�อย่างน้อยควรจะยาวเป็น 2 เท่าของตวัเทียน REAL BODY ทั �งนี �จะมีไส้เทียนทางบน

หรือไมก่็ได้ แตถ้่าไมม่ีจะมีความหมายมากกวา่ 

ความหมาย : บอกวา่แนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะเปลี�ยนเป็นขึ �น 

  

 



 INVERTED HAMMER 
  
 ลกัษณะ : รูปแบบเหมือน HAMMER แตเ่กิดในตอนหุ้นขาลง กลา่วคือเป็นแท่งเทียน (CANDLESTICK) ที�

มีตวัเทียน (REAL BODY) ขนาดเลก็ โดยจะเป็นสีอะไรก็ได้เกิดที�ระดบัราคาตํ�าสดุของวนั และมีไส้เทียนทางบนที�

อย่างน้อยควรมีความยาวมากกวา่ตวัเทียน (REAL BODY) 2 เท่า 

ความหมาย : บอกวา่หุ้นจะเปลี�ยนแนวโน้มเป็นขึ �น ทั �งนี �จะมีนํ �าหนกัมากขึ �น ถ้ามีแท่งเทียน 

(CANDLESTICK) ตวัที�มีความหมายในทางบวกเกิดขึ �นตามมา เช่น มีราคาปิดหรือเปิดสงูกวา่ตวัเทียน (REAL 

BODY) ของ INVERTED HAMMER 

  

 
  
HANGING MAN 
  
 ลกัษณะ : รูปแบบเหมือน  HAMMER  แตเ่กิดที�ตอนขาขึ �น  (UPTREND) 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  



PIERCING PATTERN 
  
 ลกัษณะ : เกิดในตลาดหุ้นตอนลง ราคาปิดของแท่งเทียนสีขาว  (WHITE CANDLESTICK) ที�ตามหลงัแท่ง

เทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) อยู่สงูกวา่ครึ�งหนึ�งของตวัเทียนสีดํา (REAL BODY) 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นที�ลงจะเปลี�ยนแปลงเป็นขึ �น 

  

 
  

รูปแบบแท่งเทียนที�บอกถงึการเปลี�ยนแนวโน้มที�มีความหมายรองลงมา 
(MINOR REVERSAL PATTERNS) 

  

BELT-HOLD LINE  (BULLISH) 
  
 กรณีหุ้นขาลง : แท่งเทียนสีขาว (WHITE) มีราคาเปิดที�ระดบัราคาตํ�าสดุของวนั และหลงัจากนั �นราคาได้

เพิ�มขึ �นตลอดบางครั �งกเ็รียกวา่ WHITE OPENING SHAVEN BOTTOM ถ้าเกิดที�ระดบัราคาอยู่ตํ�า ๆ จะมี

ความหมายมากกวา่ 

ความหมาย : แนวโน้มจะเปลี�ยนจาก ลง เป็น ขึ �น 

  

 



BELT-HOLD LINE  (BEARISH) 
  
 กรณีหุ้นขาขึ �น : แท่งเทียนสดีํา (BLACK) มีราคาเปิดที�ระดบัราคาสงูสดุของวนั และหลงัจากนั �นราราได้

ลดลงตลอดบางครั �งกเ็รียกวา่ BLACK OPENING SHAVEN HEAD ถ้าเกิดที�ระดบัราคาอยู่สงู ๆ จะมีความหมาย

มากวา่ 

ความหมาย : แนวโน้มที�ขึ �นจะเปลี�ยนแปลง 

  

 
  

COUNTERATTACK LINES  (BEARISH) 
  
 กรณีหุ้นขาขึ �น : ราคาปิดของแท่งเทียนสีดําวนันี �ไมเ่ปลี�ยนแปลงจากราคาปิดของแท่งสีขาวเมื�อวาน 

ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ขึ �นมาอาจจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  
 

 
 



COUNTERATTACK LINES  (BULLISH) 
  
 กรณีหุ้นขาลง : ราคาปิดของแท่งเทียนสีขาว WHITE CANDLESTICK วนันี �ไมเ่ปลี�ยนแปลงจากราคาปิด

ของแท่งเทียนสีดํา BLACK CANDLESTICK เมื�อวาน 

ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ลงมาอาจจะเปลี�ยนเป็นขึ �น 

  

 
  
DUMPLING TOP 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียน CANDLESTICK หลายแท่งก่อรูปเป็นแนวโน้มขึ �น และเมื�อเริ�มลงจะมีแท่งเทียนสี

ดําเกิดขึ �นตามมาโดยกระโดดลงเป็นช่องวา่งห่างจากกลุม่ CANDLESTICK ก่อนหน้า 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นจะเปลี�ยนจากขึ �นเป็นลง 

  

 
  
 
 

 



FRY PAN BOTTOMS 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียนหลายแท่งกอรูปเป็นแนวโน้มลง และเมื�อเริ�มขึ �นก็มีแท่งเทียนสีขาวเกิดขึ �นตามมา 

โดยกระโดยขึ �นห่างจากกลุม่แท่งเทียนก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่ง 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นจะเปลี�ยนจากลงเป็นขึ �น 

  

 
  
THREE CROWS 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียนสีดํา (BLACK) ขนาดใกล้เคียงกนัเรียงตวัตํ�าลงมา โดยราคาเปิดของแทง่หลงัจะ

อยู่ภายในขอบเขตตวัเทียน (REAL BODY) ของแท่งก่อนหน้าและราคาปิดของแตล่ะแทง่จะปิดใกล้ยอดตํ�าหรือที�

ยอดตํ�าบางครั �งเรียกวา่ THREE WINGED CROWS 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  
 
 
 



HARAMI 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียน CANDLESTICK ที�มีตวัเทียน REAL BODY ขนาดเลก็จะสีอะไรก็ได้ในวนันี � โดย

เกิดภายในขอบเขตตวัเทียน REAL BODY ของแท่งเทียน CANDLESTICK ขนาดใหญ่ก่อนหน้า ทั �งนี �สีของแท่ง

เทียน CANDLESTICK ทั �งสองควรแตกตา่งกนั 

ความหมาย : กรณีขาขึ �นแท่งก่อนหน้าเป็นสีขาวและตามมาเป็นสีดํา หมายถึงแนวโน้ม หุ้นจะลง เมื�อเกิด

ควรขาย และกรณีขาลง ถ้าแท่งก่อนหน้าเป็นสีดําและตามมาเป็นสีขาวหมายถึง แนวโน้มหุ้นจะขึ �น 

  

 
  
HARAMI CROSS 
  
 ลกัษณะ :  เหมือน HARAMI ธรรมดา จะแตกตา่งกนัที�แทง่เทียน (CANDLESTICK) ขนาดเลก็ที�ตามมา

เปลี�ยนแปลงเป็น DOJI แทน บางครั �งเรียกวา่ PETRIFYING PATTERN 

ความหมาย : มีความหมายเหมือน HARAMI แตม่ีนํ �าหนกัมากกวา่ คือ ถ้าเกิดตอนหุ้นขาขึ �น บอกแนวโน้ม

หุ้นจะลง แตถ้่าเกิด ตอนหุ้นขาลง บอกแนวโน้มหุ้นจะขึ �น 

  

 
  



TOWER TOP 
  
 ลกัษณะ : มีแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ที�ตามมาด้วย แท่งเทียนขนาดเลก็หลาย

แท่งที�แสดงถึงการเคลื�อนไหวขึ �นลงแคบ ๆ (SIDEWAYS) และทํายอดสงูสดุแล้วตามมาด้วยแท่งเทียนสดีําขนาด

ใหญ่ (BLACK CANDLESTIC) ที�ตํ�าลงมา 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  

TOWER BOTTOM 
  
 กรณีหุ้นขาลง : มีแท่งเทียนสดีํา (BLACK CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ที�ตามมาด้วย แท่งเทียนขนาดเลก็

หลายแท่งที�แสดงถึงการเคลื�อนไหวขึ �น ลงแคบ ๆ (SIDEWAYS) และทํายอดตํ�าสดุ แล้วตามมาด้วยแท่งเทียนสีขาว

ขนาดใหญ่ (WHITE CANDLESTICK) ที�สงูขึ �นไป 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะเปลี�ยนเป็นขึ �น 

  

 



TWEEZERS TOP 

      ลกัษณะ : ยอดสงูเก่าของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ถกูทดสอบจาก DOJI หรือ 

CANDLESTICK ขนาดเลก็ที�เกิดขึ �นตามมา กลา่วคือ ยอดสงูของแท่งเทียนทั �งสองแท่งเท่ากนั 

      ความหมาย : เป็นการเตือนวา่แนวโน้มหุ้น อาจจะเปลี�ยนเป็นลงหลงัจากไมส่ามารถทะลยุอดสงูเดิมขึ �นไปได้ 

  

 
  
TWEEZERS BOTTOM 
  
      ลกัษณะ : ยอดตํ�ากวา่ของแท่งเทียนสดีํา (BLACK CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ถกูทดสอบจาก DOJI หรือ 

CANDLESTICK ขนาดเลก็ที�เกิดขึ �นตามมา กลา่วคือ ยอดตํ�าของแท่งเทียนทั �งสองแท่งเท่านั �น 

      ความหมาย : เป็นการเตือนวา่แนวโน้ม หุ้นอาจจะเปลี�ยนเป็นขึ �น หลงัจากไม ่สามารถทะลยุอดตํ�าเดิมลงไปได้ 

  

 
  
 
 

 
 



UPSIDE GAP TWO CROWS 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) ในตําแหน่งที� 2 กระโดด ห่างขึ �นไปจนเป็น

ช่องวา่งจากแทง่เทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) แท่งแรก และตามมาด้วยแทง่เทียนสดีํา (BLACK 

CANDLESTICK) ในตําแหน่งที� 3 โดยเปิด สงูกวา่แท่งที� 2 แตปิ่ดตํ�ากวา่ 

ความหมาย : เป็นการเตือนวา่แนวโน้มหุ้นจะเปลี�ยนเป็นลงหลงัจากที�ขึ �นมา 

  

 
  

ADVANCE BLOCK 
  
 ลกัษณะ : เกิด 3 แท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) เรียงขึ �นจากใหญ่ไปหาเลก็ ถือเป็นรูปแบบ

หนึ�งของสามทหารเสือ THREE WHITE SOLDIERS 

ความหมาย : บอกแนวโน้มที�ขึ �นมากําลงัมปัีญหาเพราะขาดแรงซื �อที�จะดนัให้สงูขึ �นตอ่ หรือมีแรงขายเข้า

มาเพิ�มขึ �น ดงันั �นแนวโน้มจึงอาจจะหยดุพกัชั�วคราวหรือออ่นตวั 

  

 
  



HIGH PRICE GAPPING PLAY 
  
 ลกัษณะ : ในหุ้นตอนขาขึ �น เกิดกลุม่แท่งเทียน CANDLESTICK ในระดบัเดียวกนัชั�วขณะหนึ�ง ที�หมายถึง

หุ้นพกัตวัชั�วคราว และหลงัจากนั �นเกิดแท่งเทียนสีขาว WHITE CANDLESTICK กระโดดห่างขึ �นไปสงูจนเป็น

ช่องวา่งจากกลุม่แท่งเทียน CANDLESTICK ก่อนหน้า 

ความหมาย : หลงัพกัชั�วขณะหุ้นมีแนวโน้มที�จะขึ �นตอ่ 

  

 
  

MAT-HOLD PATTERN 
  
 ลกัษณะ : เกิด 3 แท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) ขนาดเลก็ตามหลงั แทง่เทียนสีขาว (WHITE 

CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ โดยแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTIC) แท่งแรกกระโดดขึ �นห่างจากแท่งสีขาว 

(WHITE CANDLESTICK) จนเป็นช่องวา่ง และหลงัแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) แท่งสดุท้ายเกิดแท่ง

เทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) กระโดดขึ �นห่างไปจน เป็นช่องวา่งอีกเชน่กนั 

ความหมาย : บอกแนวโน้มที�หุ้นจะขึ �นไปตอ่หลงัจากหยดุชั�วคราว 

  

 



 IN-NECK LINE 
  
 ลกัษณะ : คล้าย PIERCING PATTERN แตร่าคาปิดของแท่งเทียน สีขาว (WHITE CANDLESTICK) 

ขนาดเลก็ที�ตามหลงัแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ก่อนหน้าอยู่เหนือระดบัราคาตํ�าสดุ ของ

ตวัเทียน (REAL BODY) ของแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) แตไ่มถ่ึงครึ�งหนึ�ง 

ความหมาย : ถ้าในวนัตอ่มาเกิดแท่งเทียน (CANDLESTICK) ที�ราคาปิดตํ�ากวา่ ราคาเปิด 

(CANDLESTICK) จะบอกวา่ แนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะลงตอ่ไป 

  

 
  
ON-NECK LINE 
  
 ลกัษณะ : ในตลาดหุ้นขาลงเกิดแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ตามหลงัแท่งเทียนสีดํา 

(BLACK CANDLESTICK) โดยมีราคาปิดอยู่ตํ�ากวา่ราคาปิดของแท่งเทียนสดีํา (BLACK CANDLESTICK) 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะลง ตอ่ไปโดยเฉพาะถ้าราคาปิดและเปิดของ CANDLESTICK 

ที�จะเกิดขึ �นในวนัตอ่มาอีกอยู่ตํ�ากวา่ราคาตํ�าของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) 

  

 



LOW PRICE GAPPING PLAY 
  
 ลกัษณะ : รูปแบบตรงข้ามกบั HIGH-PRICE GAPPING PLAY โดยมีแท่งเทียนสีดํา BLACK 

CANDLESTICK เกิดขึ �นตามมา โดยกระโดยลงห่างจากกลุม่แท่งเทียน CANDLESTICK ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่ง 

ความหมาย : หลงัพกัชั�วขณะหุ้มมีแนวโน้มที�จะลงตอ่ 

  

 
  
THRUSTING LINE 
  
 ลกัษณะ : ราคาปิดของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ที�เกิดตามมา อยู่ตํ�ากวา่จดุกึ�งกลางตวั

เทียน (REAL BODY) ของแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) ก่อนหน้า 

ความหมาย : ในตลาด BEARISH จะบอกถึง แนวโน้มไมด่ี แตก่ารลงของราคาจะไมแ่น่นอนเท่า IN-NECK 

LINE ในตลาด BULLISH จะบอกถึงแนวโน้มดี เพราะราคาเพียงแตป่รบัตวัลงในช่วงสั �นก่อนการวิ�งขึ �นตอ่ไป 

  

 
  



SEPERATING LINES 

 ราคาหุ้นขาขึ �น : ราคาเปิดของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ในวนัตอ่มา เป็นราคาเดียวกบั

ราคาเปิดของแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) ก่อนหน้า 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะขึ �นไปตอ่ 

  

 
  
SEPERATING LINES 
  
 กรณีหุ้นขาลง : ราคาเปิดของแท่งเทียนสีดํา (BLACK CANDLESTICK) ในวนัตอ่มา เป็นราคาเดยีวกบั

ราคาเปิดของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ก่อนหน้า 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะลงไปตอ่ 

  

 
 
 



SIDE-BY-SIDE WHITE LINE 

ลกัษณะ : ในตลาดหุ้นขาขึ �นเกิดแทง่เทียน 2 แท่ง (CANDLESTICK) ที�ราคาเปิดเท่ากนั และขนาดของตวั

เทียน (REAL BODY) ที�ใกล้เคียงกนั โดยทั �ง 2 แท่งจะกระโดดขึ �นห่างจากแท่งเทียน (CANDLESTICK) ก่อนหน้า

จนเป็นช่องวา่ง (WINDOW) และกรณีตลาดหุ้นขาลง ทั �ง 2 แท่งจะกระโดด ลงห่างจากแท่งเทียน (CANDLESTICK) 

ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่งเช่นกนั 

ความหมาย : กรณีตลาดหุ้นขาขึ �นจะบอก แนวโน้มวา่หุ้นที�ขึ �นมาจะขึ �นตอ่ไป และกรณีตลาดหุ้นขาลงจะ

บอกถึงวา่แนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะลงไปตอ่ 

  

 
  

STALLED PATTERN 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ที�มีตวัเทียน (REAL BODY) ขนาดเลก็ อยู่เหนือ

หรือใกล้เคียงสว่นยอดสงูของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ก่อนหน้า ทั �งนี �ปกติก่อนหน้า

แท่งเทียน (WHITE CANDLESTICK) ขนาดใหญ่จะมีแท่งเทียน สีขาว (WHITE CANDLESTICK) อีกแท่งก่อนหน้า

บางครั �งเรียกรูป แบบนี �วา่ (DELIBERATION PATTERN) 

ความหมาย : บอกถึงแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาอาจจะหยดุพกัชั�วคราว 

  

 
  



TASUKI GAPS  (UPWARD) 
  
 กรณีขาขึ �น : เกิดแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) ขนาดเลก็กระโดดขึ �น ห่างจากแท่งเทียนสีขาว 

(WHITE CANDLESTICK) ขนาดใหญ่ก่อนหน้าจนเป็นช่องวา่งและมีแท่งเทียนสดีํา (BLACK CANDLESTICK) 

ขนาดใกล้เคียงกนัเกิดขึ �น ตามมา โดยราคาเปิดของแท่งเทียนสีดําจะอยู่ภายในขอบเขตตวัเทียน (REAL BODY) 

ของแท่งเทียนสีขาว (WHITE CANDLESTICK) แท่งที� 2 แตร่าคาปิดจะอยู่ตํ�ากวา่ 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะขึ �นตอ่  

  

 
  
TASUKI GAPS (DOWNWARD) 
  
 กรณีขาลง : เกิดแท่งเทียนสีดําขนาดเลก็กระโดดลงห่างจากแท่งเทียนสีดําขนาดใหญ่ก่อนหน้าจนเป็น

ช่องวา่ง และมีแท่งเทียนสีขาวขนาดใกล้เคียงกนัเกิดขึ �นตามมาโดยราคา เปิดของแท่งเทียนสีดําจะเปิดอยู่ภายใน

ขอบเขต (REAL BODY) ของแท่งเทียนสีดําแท่งที�สองแตร่าคาปิดจะอยู่สงูกวา่ 

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะลงตอ่ 

  

 
  



THREE METHOD (FALLING) 
  
 กรณีหุ้นขาลง : เกิด 3 แท่งเทียนสีขาวขนาดเลก็ภายในกรอบของแท่งเทียนสีดําขนาดใหญ่แท่งแรก และมี

แท่งเทียนสีดําแท่งที� 5 เกิดขึ �นตามมา โดยราคาอยู่ภายในกรอบ แตร่าคาปิดจะตํ�ากวา่แท่งเทียนสีดําแห่งแรก  

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ลงมาจะลงตอ่ 

  

 
  
THREE METHOD (RISING) 
  
 กรณีหุ้นขาขึ �น : เกิด 3 แท่งเทียนสีดําขนาดเลก็ ภายในกรอบของแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่แท่งแรก และ

ตามมาด้วยแท่งสีขาวขนาดใหญ่ แท่งที� 5 โดยราคาเปิดอยู่ภายในกรอบ แตร่าคาปิดสงูกวา่แท่งเทียนสีขาวแท่งแรก  

ความหมาย : บอกแนวโน้มหุ้นที�ขึ �นมาจะขึ �นตอ่ 

  

 
  
 
 

 



THREE WHITE หรือ THREE ADVANCING SOLDIERS 
  
 ลกัษณะ : เกิดกลุม่แท่งเทียนขนาดเลก็ที�มีตวัเทียน (REAL BODY) ใหญ่ขึ �นและเรียงสงูขึ �น ซึ�งปกติมี 3 

แท่ง โดยราคาปิดของแท่งอนัหลงัสงูกวา่แท่งก่อนหน้า 

ความหมาย : ปกติมีความหมายมากถ้าเกิด ณ ระดบัราคาหุ้นคงที�หรือตํ�า โดยบอกถึงแนวโน้มหุ้นจะขึ �น 

  

 
  
UNIQUE THREE RIVER BOTTOM 
  
 ลกัษณะ : เกิดแท่งเทียนสีดํา ที�มีตวัเทียน REAL BODY ขนาดใหญ่ที�ตามมาด้วย BLACK HAMMER ที�มี

ไส้เทียนทางลา่งทํายอดตํ�าใหม ่และมีแท่งเทียนขนาดเลก็ตามมาอีก 

ความหมาย : เป็นการบอกแนวโน้มหุ้นอาจจะขึ �น 

 
 
 
 
 
 
 
 



เส้นค่าเฉลี�ยเคลื�อนที� MOVING AVERAGE (MA) 

 

เป็นเครื�องมือทางเทคนิคที�ใช้กนัแพร่หลายวิธีหนึ�ง เนื�องจากใช้ได้ง่ายและสามารถนําไปใช้ประกอบกบั

เครื�องมือทางเทคนิคตา่ง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั �น เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� (MOVING AVERAGE) ยงัสามารถให้

สญัญาณที�ไมค่ลมุเครือซึ�งตา่งจากเครื�องมือทางเทคนิคอื�น ๆ เชน่ การวิเคราะห์รูปแบบของราคา (PRICE 

PATTERN) ที�มีความไมแ่น่นอนสงู 
  
 หลกัการคํานวณคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�แบบพื �นฐาน ทําได้โดยนําราคาของวนัปัจจบุนัและวนัก่อนหน้านี �มา

รวมกนั แล้วหารด้วยจํานวนวนัที�ต้องการเฉลี�ยทั �งหมด ซึ�งจะขึ �นอยู่กบัเส้นคา่เฉลี�ยนั �นวา่ จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์

แนวโน้มในระยะสั �น กลาง หรือระยะยาว และสําหรับวนัถดัไปสามารถหาคา่เฉลี�ยได้ โดยตดัข้อมลูวนัแรกสดุออกไป 

และเอาราคาของวนัลา่สดุเข้ามาแทนที� จากนั �นกนํ็ามาคํานวณโดยวิธีเดียวกนั เช่น ถ้าต้องการหาคา่เฉลี�ยระยะสั �น 

10 วนั   ราคาสําหรับ 10 วนัสดุท้ายจะถกูนํามารวมกนัแล้วหารผลทั �งหมดด้วย 10 เนื�องจากข้อมลูทั �งหมด (ในที�นี �

คือ 10 วนั แล้วหารผลทั �งหมดด้วย 10 เนื�องจากข้อมลูทั �งหมด (ในที�นี �คือ 10 วนัสดุท้าย) จะถกูเฉลี�ยเคลื�อนที� 

(MOVE) ไปข้างหน้า จึงเรียกวา่ “คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�” 
  
 สําหรับการหาคา่เฉลี�ยในวนัถดัไป ทําได้โดยนําราคาของวนัใหม ่(วนัที� 11) เข้ามาและตดัวนัที�ย้อนหลงัไป 

11 วนั (คือวนัแรกสดุที�ใช้คํานวณ) ก็จะได้คา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 10 วนัสําหรับวนัถดัมาซึ�งการหาคา่เฉลี�ย สว่นใหญ่จะ

ใช้ราคาปิดมาคํานวณ แตบ่างครั �งมีการใช้ราคาสงูสดุ หรือตํ�าสดุ หรือราคากลาง หรือราคาเฉลี�ย มาคํานวณหาเส้น

คา่เฉลี�ยเช่นกนั เนื�องจากมีนกัวเิคราะห์บางคนให้ความเหน็วา่การใช้ราคาสงู และราคาตํ�า จะสะท้อนให้เหน็ถึง

ราคาที�แท้จริงที�ทําการซื �อขายในแตล่ะวนั คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�จะช่วยบอกนกัลงทนุที�ซื �อหุ้นในช่วงเวลานั �น ๆ วา่มี

ต้นทนุ เฉลี�ยอยูที่�ระดบัราคาประมาณเท่าไร และเรายงัสามารถนําเส้นคา่เฉลี�ยฯ มาช่วยในการตดัสนิใจลงทนุซื �อหุ้น

แตล่ะตวั โดยการหาสญัญาณซื �อ และขายหรือพยากรณ์แนวโน้มของตลาดหรือราคาหุ้น และนี�คือเหตผุลสําคญั

อนัหนึ�งที�ทําให้เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� สามารถนํามาใช้วิเคราะห์การเคลื�อนไหวของราคาหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

ในระยะสั �น และระยะกลาง 

  

เส้นค่าเฉลี�ยเคลื�อนที�สามารถคาํนวณได้ใน 5 รูปแบบ คือ 
  

1. SIMPLE MOVING AVERAGE 

2. WEIGHTED MOVING AVERAGE 

3. MODIFIED MOVING AVERAGE 

4. EXPONENTIAL MOVING AVERAGE 

5. HAMMING MOVING AVERAGE 

  



ช่วงเวลาที�ใช้ 
  
 ปัจจบุนัช่วงเวลาที�นิยมใช้ในการแบ่งกลุม่ของผู้ลงทนุ คือ 

 10 วนั  (2 สปัดาห์) ใช้สําหรับการลงทนุระยะสั �น 

 25 วนั  (5 สปัดาห์) ใช้สําหรับการลงทนุระยะคอ่นข้างปานกลาง 

 75 วนั  (15 สปัดาห์) ใช้สําหรับการลงทนุระยะกลาง 

 200 วนั  (40 สปัดาห์)  ใช้สําหรับการลงทนุระยะยาว 
  
 โดยช่วงเวลาทั �ง 4 ได้ผา่นการทดสอบแล้วและเหมาะสมสาํหรับตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ดี ช่วงระยะเวลานี �

อาจจะแตกตา่งออกไปตามความนิยมใช้ของผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ เชน่ ระยะสั �นอาจเป็น 12 วนั ระยะยาวอาจมีช่วง

สั �นลงเป็น 150 วนั หรือ 30 สปัดาห์ แตส่ําหรับระยะปานกลางมกัจะใช้ 75 วนัหรือ 15 สปัดาห์เป็นหลกั และเส้น

คา่เฉลี�ยฯ ที�ใช้จํานวนวนัน้อย ๆ เช่น เส้นคา่เฉลี�ยฯ 5 วนัหรือ 10 วนัจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคามากกวา่เส้น

คา่เฉลี�ยระยะยาว เชน่ 40 วนั 
  
 สําหรับในสภาพตลาดที�มีลกัษณะที�เดน่ชดั (BULL OR BEAR MARKET) การใช้เส้นคา่เฉลี�ยฯ ระยะสั �นจะ

ได้ผลมากกวา่ แตใ่นภาวะที�ตลาดมีลกัษณะไมช่ดัเจน (SIDEWAYS) เราควรใช้เส้นคา่เฉลี�ย ระยะยาว ในการหา

สญัญาณซื �อหรือขาย 

  

การหาสัญญาณซื �อ-ขายโดยใช้เส้นค่าเฉลี�ยเคลื�อนที� 
  
 จากการที�เส้นราคาหุ้นย่อมนําหน้าเส้นราคาเฉลี�ย ดงันั �นความสมัพนัธ์ของเส้น 2 เส้น จึงมีความสําคญัใน

การบอกถึงการเปลี�ยนทิศทางของราคาหุ้น และจะนํามาชว่ยในการบอกถึงสญัญาณซื �อและขายได้ โดยเส้น

คา่เฉลี�ยฯ ทั �ง 5 แบบจะมีหลกัในการหาสญัญาณซื �อหรือขายคล้าย ๆ กนั ซึ�งสามารถบอกความสมัพนัธ์ได้ดงันี � 

1.  เมื�อราคาเคลื�อนขึ �น และทะลผุา่นเส้นคา่เฉลี�ยฯ ที�เคลื�อนขึ �นตาม จะถือเป็นสญัญาณซื �อ 

2.  เมื�อเส้นราคาหุ้นทะลขุึ �น ผา่นเส้นคา่เฉลี�ยฯ ที�เปลี�ยนจากเคลื�อนที�ลงเป็นขึ �น และสามารถยืนอยูเ่หนือ

เส้นคา่เฉลี�ยฯ ได้นานพอสมควร ให้ถือเป็นสญัญาณซื �อ  

3.  เมื�อราคาเคลื�อนลงและทะลผุา่นเส้นคา่เฉลี�ยฯ ที�เคลื�อนลงตาม จะถือเป็นสญัญาณขาย 

4.  เมื�อเส้นราคาหุ้นทะลลุง ผา่นเส้นคา่เฉลี�ยฯ ที�เปลี�ยนจากเคลื�อนที�ขึ �นเป็นลง และอยูใ่ต้เส้นคา่เฉลี�ยฯ 

นานพอสมควร ให้ถือเป็นสญัญาณขาย 

  



 
  

5.  ในแนวโน้มขึ �น เมื�อราคาหุ้นขึ �นเร็ว และสงูกวา่เส้นคา่เฉลี�ยฯ มาก อาจมีการปรับตวัลงในระยะสั �น จะถือ

เป็นสญัญาณขาย และหลงัจากราคาได้ปรับตวัลงมาใกล้เส้นคา่เฉลี�ยฯ และเริ�มวกกลบัขึ �นไป ให้ถือเป็น

สญัญาณซื �อ 

  

 
  

6.  ในแนวโน้มลง เมื�อราคาหุ้นลงเร็ว และตํ�ากวา่เส้นคา่เฉลี�ยฯ มากอาจมีการปรับตวัขึ �นในระยะสั �น จะถือ

เป็นสญัญาณซื �อและหลงัจากราคาได้ปรับตวัขึ �นมาใกล้เส้นคา่เฉลี�ย ๆ และเริ�มวกกลบัลงไปให้ถือเป็น

สญัญาณขาย 

  

 
  

 

 



ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี�ยระยะสั �นกับระยะยาว 
  
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเส้นคา่เฉลี�ยฯ ด้วยกนัเองนั �น มีความสําคญัยิ�งในการนํามาใช้ยืนยนัถึงความสมัพนัธ์

ของราคากบัเส้นคา่เฉลี�ยฯ ที�เกิดมาก่อนหน้านี � วา่มีแนวทางที�เป็นไปถกูต้องแล้ว โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ของเส้น

คา่เฉลี�ยฯระยะปานกลางกบัระยะยาว เชน่ ถ้าดชันีราคาซึ�งเคยมีแนวโน้มลงมาตลอดกลบัเปลี�ยนเป็นเคลื�อนขึ �นและ

ตดัทะลผุา่นเส้นคา่เฉลี�ยฯ 40 สปัดาห์ (200 วนั) ขึ �นไปได้ โดยมาอยู่เหนือเส้นคา่เฉลี�ยฯ นี �เป็นระยะเวลาหนึ�งจนทํา

ให้เส้นคา่เฉลี�ยฯ 15 สปัดาห์ (75 วนั) โค้งขึ �นมาตดัเส้นคา่เฉลี�ยฯ 40 สปัดาห์ ได้เชน่นี � เป็นการยืนยนัอีกครั �งหนึ�งวา่

การขึ �นของดชันีราคาหุ้นนั �นเป็นไปอย่างถกูทิศทาง และจะมีแนวโน้มสงูขึ �นตอ่ไปได้ในระยะยาว ดงัรูป 

  

 
  

 ในกรณีที�เริ�มเห็นชดัวา่ ตลาดได้เปลี�ยนสภาพเป็นแนวโน้มลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบตดัสินใจขายหุ้นทนัทีเมื�อ

เส้นคา่เฉลี�ยฯ 2 สปัดาห์ (10 วนั) เคลื�อนลงมาตดัเส้น 5 สปัดาห์ (25 วนั) โดยไมต้่องรอการยืนยนัจากการที�เส้น 15 

สปัดาห์ (75 วนั) ตกทะลเุส้น 40 สปัดาห์ (200 วนั) ก่อนและผู้ลงทนุควรหยดุพกัการลงทนุและรอคอย จงัหวะใหม่

ของหุ้น นอกจากนี � เราสามารถนําความสมัพนัธ์ระหวา่ง เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�กบัดชันีราคา มาช่วยในการตดัสนิใจ

ลงทนุ นอกเหนือจากการหาสญัญาณซื �อ-ขาย โดยสามารถใช้บอกแนวโน้มได้ดีอีกด้วย กลา่วคือ 
  

 ถ้าดชันีมีแนวโน้มลดลงตลอด กลบัเปลี�ยนทิศเป็นเคลื�อนขึ �น และตดัทะลผุา่นเส้นคา่เฉลี�ย  40 สปัดาห์ 

(200 วนั) ขึ �นไปอยู่ระยะเวลาหนึ�งจนสามารถทําให้เส้นคา่เฉลี�ยฯ 15 สปัดาห์ (75 วนั) โค้งขึ �นมาตดัเส้นคา่เฉลี�ย 

200 วนั ได้ก็เป็นการยืนยนัได้วา่ การขึ �นของดชันีราคาเป็นไปถกูทิศทางและมีแนวโน้มสงูขึ �นตอ่ไปในระยะยาว 
  

 ตรงจดุตดัที�เส้นคา่เฉลี�ย 75 วนัตดัเส้น 200 วนัที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ �น (ตดัขึ �น) ถือเป็นจดุเริ�มต้นแห่งตลาดบลู 

หรือ GOLDEN CROSS ซึ�งเส้นคา่เฉลี�ยฯ 75 วนัเป็นตวัสําคญัในการบอกความยาวนานของตลาดบลู (BULL 

MARKET) เพราะถ้าเส้นคา่เฉลี�ย 75 วนัเริ�มเปลี�ยนทาง (โค้งลง) จนมาตดัเส้น 200 วนัแล้ว แสดงวา่ BULL ถึง

จดุสิ �นสดุหรือเกิด DEAD CROSS 
  

 การใช้เส้นคา่เฉลี�ยฯกบัหุ้นเป็นรายตวั ควรเลือกหุ้นที�มีการขึ �นหรือลงอย่างเร็ว แม้ความเสี�ยงจะสงู แตก่าร

ใช้เส้นคา่เฉลี�ยฯ จะช่วยแสดงสญัญาณซื �อขายได้ 
  



 และการที�ราคาหุ้นตดัเส้นคา่เฉลี�ยฯ ขึ �นหรือลง ซึ�งเป็นสญัญาณเตือนวา่หุ้นนั �นกําลงัจะเปลี�ยนทิศทาง แต่

จะบอกได้แนน่อนขึ �นเมื�อเส้นคา่เฉลี�ยฯ เปลี�ยนทิศทางไปในทางเดียวกนัด้วย เส้นคา่เฉลี�ยฯ จะเป็นแนวหมนุเมื�อหุ้น

ที�วิ�งอยู่เหนือเส้นคา่เฉลี�ยฯ มีการปรับตวัลง และเป็นแนวต้านเมื�อหุ้นที�อยู่ใต้เส้นคา่เฉลี�ยฯ มีการปรับตวัขึ �น 

  

ตัวอย่างการใช้เส้นค่าเฉลี�ยฯ กับดัชนีตลาดหุ้นไทย 
  
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเส้นคา่เฉลี�ยฯ ระยะสั �นกบัระยะยาว อาจนํามาทดสอบเปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหุ้น

ไทยตามแผนภมูิดงันี � : 

  

 
  

 จากแผนภมูิ เกิดลกัษณะของจดุตดัที�เรียกวา่ DEAD CROSS (จดุที�เส้นคา่เฉลี�ยฯ 15 สปัดาห์ โค้งลงมาตดั

เส้นคา่เฉลี�ยฯ 40 สปัดาห์) ซึ�งแสดงถงึตลาดบลู (BULL) ได้ผา่นพ้นไปแล้วสองครั �งด้วยกนั จดุตดัทกุครั �งเกิดจาก

เส้นคา่เฉลี�ยฯระยะสั �น 15 สปัดาห์เคลื�อนทะลผุา่นเส้นคา่เฉลี�ยฯ 40 สปัดาห์ลงมา และทําให้ตลาดหุ้นไทยตกอยู่ใน

สภาพ BEARISH อยู่ระยะเวลาหนึ�ง 
  
 หมายเหต ุ: การใช้เส้นคา่เฉลี�ยฯ 15 และ 40 สปัดาห์ ในการแสดงแนวโน้มของตลาดที�เป็น BULL หรือ 

BEARISH นั �น อาจจะไมเ่หมาะสมกบั ตลาดหุ้นไทย นกัวเิคราะห์จึงได้ปรบัใช้เส้นคา่เฉลี�ยฯ ให้มีระยะเวลาสั �นลง 

เช่น 10 วนั กบั 40 วนั หรือ 12 วนั กบั 25 วนั ทั �งนี �เพื�อให้สอดคล้องกบั สภาพตลาดไทยที�มกีารเคลื�อนไหวคอ่นข้าง

รวดเร็ว 

  

ข้อจาํกัดของ  MOVING AVERAGES 
  
 เนื�องจากเส้นคา่เฉลี�ยฯ จะสะท้อนราคาหุ้นในอดีต การเคลื�อนไหวจึงเชื�องช้า (LAG) กวา่ดชันีราคา ซึ�งจะ

ไมส่ามารถบอกจดุสงูสดุตํ�าสดุของตลาดได้ กลา่วคือ 
  
 ประการแรก  จดุตดัของเส้นคา่เฉลี�ยฯ 15 กบั 40 สปัดาห์ ที�ใช้ยืนยนัถึงสภาพ BULL MARKET เป็นจดุตดั

ที�ราคาหุ้นได้เคลื�อนที�ขึ �นจากจดุตํ�าสดุคอ่นข้างสงูมากแล้ว โอกาสที�จะทํากําไรสงูสดุย่อมลดลง 



  

 ประการที�สอง ความเสี�ยงมีสงูโดยเฉพาะในกรณีที�ตลาดหุ้นถึงจดุจบ และราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็ว ผู้ลงทนุ

ย่อมเกิดความเสียหายไปมากแล้ว เมื�อเส้นคา่เฉลี�ยฯ เพิ�งจะยืนยนัวา่ตลาดถึงจดุจบ 
  
 ดงันั �น จึงต้องมีเครื�องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื�น ๆ มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย เช่นการใช้ MOVING 

AVERAGE SHIFT 

  

MOVING AVERAGE SHIFT 
  
 วิธีนี �เป็นอีกวิธีหนึ�ง ในการมองหาแนวรับแนวต้านที�ปรากฏอยู่วา่เป็นอย่างไร สามารถทําได้โดยการย้ายเส้น

คา่เฉลี�ยฯ เดิมทั �งเส้นไปข้างหน้าหรือข้างหลงั บางครั �งจะถกูมองข้ามความสําคญัไป แตว่ิธีนี �เป็นสว่นสําคญัใน

ระบบการซื �อขายโดยใช้คา่เฉลี�ยเคลื�อนที� เพื�อช่วยให้สามารถมองภาพรวมของตลาด และช่วยในการหาสญัญาณ

ซื �อขายได้ง่ายขึ �น หลกัการดคูือ ถ้าราคาอยู่ตํ�ากวา่เส้นคา่เฉลี�ยฯ ที�ย้าย (SHIFT) ไปก็ถือเป็นแนวต้าน ในทํานอง

เดียวกนั เมื�อราคาอยู่สงูกวา่เส้นคา่เฉลี�ยฯ เส้นคา่เฉลี�ยที�ย้าย (SHIFT) ก็จะเป็นแนวรับ สําหรับวิธีการย้ายเส้น

คา่เฉลี�ยฯ สามารถทําได้โดยเคลื�อนย้าย (SHIFT) เส้นคา่เฉลี�ยฯ ทั �งเส้นไปทางขวา ในกรณีย้ายเส้นในทางบวก 

(POSITIVE SHIFTED) และย้ายเส้นคา่เฉลี�ย ทั �งเส้นไปทางซ้ายในกรณีย้ายเส้นในทางลบ (NEGATIVE SHIFTED) 

ของเส้นคา่เฉลี�ยฯ เดิม ตามรูป 

  

 
  

รูปแสดงการย้าย (SHIFT) เส้น SMA 10 วนั ไปข้างหน้า 10 วนั (ทางขวามือ) 

  



 
  

รูปแสดงการย้าย (SHIFT) เส้น SMA 10 วนั ถอยหลงัไป 10 วนั (ทางซ้ายมือ) 
  
 ช่วงเวลาที�ใช้ในการย้ายเส้นคา่เฉลี�ยฯ ไมม่ีกําหนดแน่นอนตายตวั แตจํ่านวนวนัที�ย้ายควรจะน้อยกวา่

จํานวนวนัของเส้นคา่เฉลี�ยฯเดิม เช่น ถ้าต้องการ SHIFT เส้นคา่เฉลี�ย 25 วนั จํานวนวนัที�ย้ายก็ไมค่วรเกิน 25 วนั 

โดยเทียบจากเส้น MOVING AVERAGE 
  
 MOVING AVERAGE SHIFT ถกูรวมเป็นทางเลือกหนึ�งในการใช้ประกอบกบัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ในการ

ตดัสินใจลงทนุ และยงัได้ถกูรวมเป็นทางเลือกหนึ�งของเครื�องมือวิเคราะห์อื�นบางชนิด เช่น ดชันีการแกวง่ของ

คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�  (MOVING AVERAGE OSCILLATOR) 

  

รูปแบบของเส้นค่าเฉลี�ยเคลื�อนที�แบบต่าง ๆ 

SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) 

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�อย่างง่าย หรือคา่เฉลี�ยเลขคณิต (ARITHMETIC MEAN) นี � เป็นวิธีที�นกัวิเคราะห์ใช้กนั

แพร่หลายมากที�สดุ ในการหาเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� วิธีนี �จะถ่วงนํ �าหนกัให้คา่ทกุคา่ที�นํามาคํานวณมีความสําคญั 

(อิทธิพล) ตอ่ราคาเท่ากนัหมด โดยอาศยัหลกัการเอาข้อมลูในช่วงเวลาหนึ�งมาหาคา่เฉลี�ยกนั เช่น การหาเส้น

คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของราคาในช่วงเวลา 10 วนั จะคํานวณโดยรวมราคาหุ้น ณ วนัปัจจบุนั (Pt) กบัราคาหุ้นของอีก 9 

วนัก่อนหน้า (Pt-1 ถึง Pt-9) แล้วหารด้วย 10 หลงัจากนั �นนํามาจดุบนแผนภมูิแท่ง (BAR CHART) หรือแผนภมูิเส้น 

(LINE CHART) ให้ตรงกบัราคาหุ้นครั �งสดุท้ายแล้วลากเส้นตอ่กนั 

  

วธีิการคาํนวณ 
  
   SMAt  =  (Pt + Pt - 1 + P1-2 + … + Pt-n+1) /n 

 

 

  



 โดยที� : 
  
 SMAt คือ  คา่เฉลี�ยเคลื�อนที� ณ คาบเวลา (วนั) ปัจจบุนั 

 n คือ  จํานวนวนั 

 Pt คือ  ราคาที�เลือกใช้ในการคํานวณ (เช่น ราคาปิดหรือราคาเฉลี�ยฯ) ณ วนัปัจจบุนั 

 Pt-k คือ  ราคาที�เลือกใช้ในการคํานวณย้อนหลงัไป k คาบเวลา 

  

 
  

รูปแสดงเส้นคา่เฉลี�ยฯ ชนิด SMA 10, 25 และ 75 วนั 
  
 อย่างไรก็ดี ยงัมีปัญหาถกเถียงเกี�ยวกบัความถกูต้องแมน่ยําของวิธีนี �คือ คา่เฉลี�ยฯที�ได้นี �จะมีผลในช่วง

ระยะเวลาที�ใช้ในการคํานวณเท่านั �น การหาแนวโน้มที�ได้จงึไมใ่ช่แนวโน้มที�มาจากข้อมลูทั �งหมด นอกจากนี � วิธีการ

คํานวณ SMA ให้ความสําคญักบัทกุ ๆ วนัเท่ากนั เช่น ในการหา SMA 10 วนั วนัแรกถึงวนัสดุท้ายจะถกูถ่วง

นํ �าหนกั (WEIGHTED) ด้วยคา่ที�เท่ากนัหมด (10%) ซึ�งมีนกัวิเคราะห์บางคนเชื�อวา่ ควรจะให้ความสําคญักบัราคา

ในวนัที�ใกล้เคียงกบัวนัปัจจบุนัมากกวา่ 

  

WEIGHTED MOVING AVERAGE  (WMA) 

  
วธีิการคาํนวณ 

  
[Pnt + Pt-1 (n-1) + (Pt-2 (n-2) + … + t-n+1 (1)] 

WMAt   = 

          n + (n-1)+(n-2) + … + 2 + 1 

  

 

 

 



โดยที� 

WMAt คือ  คา่เฉลี�ยฯถ่วงนํ �าหนกั ณ วนัปัจจบุนั 

Pt คือ  ราคาที�เลือกใช้ในการคํานวณ (เช่น ราคาปิดหรือราคาเฉลี�ยฯ) ณ วนัปัจจบุนั 

Ptt-k คือ  ราคาที�เลือกใช้ในการคํานวณย้อนหลงัไป k คาบเวลา 

n คือ  จํานวนห้องของคา่เฉลี�ยฯ 
  
 วิธีนี �เกิดจากความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื�องการถ่วงนํ �าหนกัจากวิธี SMA โดยให้ความสําคญักบั

วนัที�ใช้คํานวณวนัสดุท้ายมากที�สดุ โดยวนัถดัไปจะถกูลดความสําคญัลงไปเรื�อย ๆ และความไวของเส้นคา่เฉลี�ยฯ 

ถ่วงนํ �าหนกันี � มกัจะนําหน้าเส้นคา่เฉลี�ยฯอย่างง่าย ดงัรูป 

  

 
  

รูปแสดงเส้นคา่เฉลี�ยฯ ชนิด WMA 10, 25 และ 75 วนั 
  
 อย่างไรก็ดี เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ถ่วงนํ �าหนกันี � อธิบายได้เพียงแคค่วามเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ �น ในช่วงของ

เวลาที�พิจารณาอยู่เหมือนกบัวิธี SMA มิได้ครอบคลมุถึงราคาในช่วงเวลาที�ผา่นมา 

  

MODIFIED MOVING AVERAGE 
  
 วิธีนี �จะมีลกัษณะคล้ายกบัวิธี SMA แตค่า่ที�ได้มกัจะไมค่อ่ยไวตอ่การเปลี�ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว

เหมือนกบั SMA หรือ WMA และเป็นวิธีที�สะดวกและง่ายซึ�งสามารถคํานวรด้วยมือได้ เพราะใช้เพียงคา่เฉลี�ยของ

ผลตา่งระหวา่งราคาปัจจบุนักบัคา่เฉลี�ยย้อนหลงัไป 1 คาบเวลา 

 โดยมีสตูรการปรับคา่เฉลี�ยฯ ดงันี � 

  

   MMAt  =  MMAt-1 + [Pt - (MMAt-1)] / n 
  
  

 



โดยที�  : 
  
 MMAt คือ  คา่เฉลี�ยเคลื�อนที� ณ วนัปัจจบุนั 

 MMAt-1 คือ  คา่เฉลี�ยฯ ย้อนหลงัไป 1 คาบเวลา 

 Pt คือ  ราคาปัจจบุนั 

 n คือ  จํานวนวนั 

 หมายเหต ุ: การคํานวณคา่เฉลี�ยของวนัแรก จะใช้ SMA 

  

 
  

รูปแสดงเส้นคา่เฉลี�ยฯ ชนิด MMA 10, 25 และ 75 วนั 

  

EXPONENTIAL MOVING AVERAGE  (EMA) 

  
 วิธีนี �เป็นอีกรูปแบบหนึ�งของการหาคา่เฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั โดยการให้ความสําคญักบัคา่ตวัหนึ�งที�มีผลตอ่การ

เปลี�ยนแปลงของราคา และถ่วงนํ �าหนกัให้คา่สดุท้ายมีความสําคญัเพิ�มขึ �น วิธีนี �ไมไ่ด้ให้ความสําคญัของเวลาในการ

วิเคราะห์ ราคาทกุราคาจะมีผลตอ่คา่ของ EMA แม้วา่ราคาลา่สดุจะมีความสําคญัมากที�สดุกต็าม ซึ�งวิธีนี �เป็นการ

พยายามแก้ไขข้อบกพร่องที�เกิดขึ �นจากวิธี SMA กลา่วคือ EMA นั �น จะถ่วงนํ �าหนกัโดยให้ความสําคญักบัวนัสดุท้าย

มากที�สดุ และจะเอาคา่ทกุ ๆ คา่มาหาคา่เฉลี�ย โดยจะไมทิ่ �งข้อมลูเก่าที�ผา่นมา ซึ�งจะทําให้คา่ทกุคา่สะท้อนให้เหน็

การเปลี�ยนแปลงของราคา 
  
 ขณะที�คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ตวัอื�น ๆ ให้ความสําคญัตอ่คาบเวลา แต ่EMA จะให้ความสําคญักบัคา่ตวัหนึ�งที�

เรียกวา่ SMOOTHING FACTOR (SF) หรือ SMOOTHING CONSTANT  โดยที� SF = 2/(n+1) ซึ�งวิธีการสร้าง 

EMA มีสตูรการคํานวณคือ 

  

  EMA   =   EMAt-1 + SF(Pt - EMAt-1) 

  



  

เมื�อ EMAt  คือ  คา่ของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจบุนั 

EMAt-1   คือ  คา่ของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหน้า 

SF  คือ  คา่ของ Smoothing Factor = 2/(n+1)  

Pt  คือ  ราคาปัจจบุนั 

n คือ  จํานวนวนั 
  
 หมายเหต ุ: การคํานวณคา่เฉลี�ยของวนัแรก จะใช้ราคาในวนัแรกนั �นเป็น EMA 

  

 
  

รูปแสดงเส้นคา่เฉลี�ยฯ ชนิด EMA 10, 25 และ 75 วนั 

  

HAMMING - WEIGHTED MOVING AVERAGE (HMA) 

  
 HAMMING - WEIGHTED MOVING AVERAGE เป็นวิธีที�ปรับใช้ตวัแปรสําหรบัถ่วงนํ �าหนกัให้กบัข้อมลู

ราคา โดยมีพื �นฐานมาจากการวิเคราะห์แบบ SPECTRAL ANALYSIS หรือวิธี HAMMING การเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั

แบบ HAMMING จะให้ผลที�ถกูต้องตอ่ข้อมลูที�มีการเคลื�อนไหวแบบวฏัจกัร (CYCLE) ดีกวา่วิธีหาเส้นคา่เฉลี�ยแบบ

ดั �งเดิม ซึ�งจะช่วยลดผลกระทบของราคาที�ผดิปกติ และให้ความถกูต้องในการชี �ให้เหน็ถึงแนวโน้มได้ดีกวา่ ซึ�งเมื�อ

เปรียบเทียบการใช้คา่เฉลี�ยโดยวิธีนี �กบัการเฉลี�ยแบบอื�น ๆ จะพบวา่วิธี HAMMING AVERAGE นี �อาจช่วยหา

สญัญาณซื �อขายได้ดีกวา่วิธีอื�น ๆ 

  



 
  

รูปแสดงเส้นคา่เฉลี�ยฯ ชนิด HMA 10, 25 และ 75 วนั 

  

เส้นค่าเฉลี�ยเคลื�อนที�แบบล้อมกรอบ 
MOVING AVERAGE ENVELOPES 

  

 เป็นเครื�องมือวิเคราะห์โดยการหาช่องการซื �อขายหุ้น (TRADING BANDS) เพื�อนํามาเป็นกรอบบน 

(UPPER BAND) และกรอบลา่ง (LOWER BAND) สําหรับการเคลื�อนไหวของราคาหุ้น โดยวิธีการเคลื�อนเส้น

คา่เฉลี�ย (เส้นใดเส้นหนึ�งตามแตเ่ราจะเลือก เช่น เส้นคา่เฉลี�ย 10 วนั 25 วนั หรือ 75 วนั) ขึ �นและลง ในลกัษณะเป็น

แนวตั �งฉากเส้นคา่เฉลี�ยที�เป็นจดุศนูย์กลาง และลากเส้นขนานไปกบัเส้นคา่เฉลี�ยที�โดยมีระยะห่างที�คงที� กรอบบน

และกรอบลา่งดงักลา่วนี �ทําหน้าที�เสมือนเป็นตวักลั�นกรอง  (FILTER) สญัญาณซื �อหรือขาย จากการที�ราคาตดัเส้น

คา่เฉลี�ยขึ �นหรือลง ทั �งนี �เนื�องจากการที�นกัลงทนุใช้เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�เพียงอย่างเดียวมาวิเคราะห์ โดยการหา

สญัญาณซื �อขายเมื�อราคาตดัเส้นคา่เฉลี�ยขึ �นหรือลง ทําให้นกัลงทนุต้องพบกบัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นอย่างเช่น 

เมื�อเส้นราคาตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ขึ �นไปตามทฤษฎซีึ�งเป็นสญัญาณที�บอกให้นกัลงทนุซื �อหุ้น และเมื�อนกัลงทนุ

ซื �อหุ้นนั �นแล้ว บางครั �งราคากลบัไมย่อมขึ �นไปตอ่ตามสญัญาณที�บอก แตก่ลบัดดีตวัลงทําให้นกัลงทนุต้องสญูเสีย

การทํากําไรไป ดงันั �นเครื�องมือวิเคราะห์ตวันี �จึงเป็นตวัที�ช่วยลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นกบันกัลงทนุได้ 
  
 คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�แบบล้อมกรอบ ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น โดยมีเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�อยู่ตรงกลาง และมี

เส้นขนานทั �งด้านบนและด้านลา่งของเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� โดยเส้นขนานด้านบนเรียกวา่ กรอบบน (UPPER 

BAND) สว่นเส้นขนานด้านลา่งเรียกวา่ กรอบลา่ง (LOWER BAND) 

และสามารถหาได้จากสตูร 

  

  BU  =  Mat + cMAt 

  BL   =  Mat - cMAt 

  



โดยที� 

BU =  เส้นกรอบบน 

BL  =  เส้นกรอบลา่ง 

c  =  เปอร์เซน็ต์ อยู่ระหวา่ง 0 ถึง 100 

MAt   =  เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 10, 25, 75, 200, …. 
  
 ช่องวา่งระหวา่งกรอบบนและกรอบลา่ง จะเรียกวา่ ช่องการซื �อขายหุ้น (TRADING BANDS) ที�เกิดขึ �นจาก

ช่องวา่งระหวา่งกรอบบนกบัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� และกรอบลา่งกบัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� ที�จะมีขนาดกว้างมากน้อย

เพียงใดขึ �นอยูที่�เราจะเป็นผู้ กําหนด แตโ่ดยปกตจิะอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 100 และช่องระหวา่งเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�และ

เส้นกรอบบน เรียกวา่ ความเสี�ยงในการซื �อ (BUYING RISK) สว่นช่องวา่งระหวา่งเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�กบัเส้น

กรอบลา่ง เรียกวา่ ความเสี�ยงในการขาย (SELLING RISK) กรอบบนจะทําหน้าที�เป็นแนวต้าน เมื�อราคาหุ้นผา่น

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ขึ �นมาพบกบัเส้นกรอบบน ราคาหุ้นมโีอกาสที�จะดีดตวักลบัลงมาได้ ดงันั �นนกัลงทนุควรจะขาย

หุ้นเมื�อราคาวิ�งขึ �นมาถึงเส้นกรอบบน ในทางกลบักนักรอบลา่งจะทําหน้าที�เป็นแนวรับ เมื�อราคาหุ้นผา่นแล้ว

คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ลงมาพบกบัเส้นกรอบลา่งราคาหุ้นก็มีโอกาสที�จะเด้งกลบัขึ �นมาได้ ณ จดุดงักลา่ว นกัลงทนุจงึควร

จะซื �อหุ้น 

  

 
  

 

โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS 

  

 BOLLINGER BANDS เป็นเครื�องมือการวิเคราะห์หุ้นชนิดหนึ�งที�พฒันามาจาก เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�แบบ

ล้อมกรอบ (MOVING AVERAGE ENVELOPES) โดยนาย จอห์น โบลนิเจอร์ (JOHN BOLLINGER) เนื�องจากเขา

ได้ศกึษาแนวคิดของเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�แบบล้อมกรอบ แล้วพบวา่แนวคิดนี �มจีดุออ่นคือ 
  

1.  ในสถานะภาพของตลาดที�แตกตา่งกนั ควรใช้ช่วงห่างของช่องการซื �อขาย (TRADING BANDS) ที�

แตกตา่งกนั 



2.  ช่วงเวลาที�ตา่งกนั เชน่ ชั�วโมง วนั สปัดาห์ ฯลฯ ควรใช้ระยะห่างของช่องการซื �อ ขาย (TRADING 

BANDS) ที�แตกตา่งกนั แม้จะใช้ข้อมลูชดุเดียวกนั ทั �งนี � เพื�อติดตามลกัษณะการเคลื�อนไหวของราคา 

และสถานะ ณ จดุนั �น ๆ 
  
 BOLLINGER BANDS มีลกัษณะคล้ายกบัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�แบบล้อมกรอบ ที�ประกอบไปด้วยเส้น

คา่เฉลี�ยเคลื�อนที� (MOVING AVERAGE) เส้นกรอบบน (UPPER BAND) และเส้นกรอบลา่ง (LOWER BAND) 
  
 BOLLINGER BANDS เป็นกรอบการซื �อขายที�มีระยะห่างจากคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ที�เปลี�ยนแปลงไปตามการ

เคลื�อนไหวของราคา ซึ�งเท่ากบั 2 เท่าของคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) แล้วเขียนเส้นคูไ่ปกบั

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ทั �งด้านบน และด้านลา่ง เมื�อมีการเคลื�อนที�ของหุ้นอย่างรุนแรง ช่องการซื �อขายจะขยายตวัห่าง

ออกจากกนั แตถ้่ามีการเคลื�อนไหวของราคาน้อย ช่องการซื �อขายจะบีบตวัแคบลง  
  
 จอห์น ได้ทดลองใช้ช่วงเวลาตา่ง ๆ ตั �งแต ่5 วนั จนถึง 200 วนัในการเขียนเส้น BOLLINGER BANDS ทํา

ให้เขาทราบวา่การใช้จํานวนวนัที�น้อยกวา่ 10 วนั นั �นไมด่เีท่าที�ควรและเขาเห็นวา่การใช้ 20 วนัในการคํานวณนั �นดี

ที�สดุ สว่นช่วงเวลาที�มากกวา่ 50 วนั เหมาะสําหรับระยะยาว 
  
 ปกติการเขียนรูป BOLLINGER BANDS จะคูไ่ปกบัราคาหุ้น หรือเครื�องมือทางเทคนิคที�ต้องการวิเคราะห์

อื�น ๆ และเนื�องจากช่องวา่งระหวา่ง BOLLINGER BANDS จะขึ �นอยูก่บัคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของราคาหุ้น ดงันั �น 

BOLLINGER BANDS จะกว้างขึ �น ถ้าราคาหุ้นมีการเหวี�ยงตวัรุนแรง และแคบลงในกรณีซบเซา หรือ SIDEWAYS 

  

BOLLINGER BANDS ใช้ในการวเิคราะห์ราคาหุ้นได้ดังนี � 
  

1.  ถ้ามีจดุตํ�าสดุที�เกิดขึ �นนอกช่องการซื �อขาย แล้วตามด้วยจดุตํ�าสดุที�เกิดขึ �นภายในช่องการซื �อขาย แสดง

ถึงการเกิดโอกาสกลบัตวัของแนวโน้มจากลงมาเป็นขึ �น (เป็นสญัญาณให้ซื �อ) ในทางกลบักนั ถ้ามี

จดุสงูสดุที�เกิดขึ �นนอกช่องการซื �อขาย แล้วตามด้วยจดุสงูสดุที�เกิดขึ �นภายในช่องการซื �อขาย แสดงถึง

การเกิดโอกาสกลบัตวัของแนวโน้มจากขึ �นมาเป็นลง (เป็นสญัญาณให้ขาย) 

  

 
  



2.  ราคาที�เพิ�มขึ �นจนถึงเส้นกรอบบน แล้วปรับตวัลงมาตดัเส้นคา่เฉลี�ยฯ (เส้นกลาง) แสดงวา่แนวโน้มราคา

เปลี�ยนเป็นลง (เป็นสญัญาณให้ขาย) ในทางกลบักนั ราคาที�ลดลงจน ชนเส้นกรอบลา่ง แล้วปรับตวัสงู

ขึ �นมาตดัเส้นคา่เฉลี�ยฯ (เส้นกลาง) แสดงวา่แนวโน้มราคาเปลี�ยนเป็นขึ �น (เป็นสญัญาณให้ซื �อ) 

  

 
  

เครื�องมือพาราโบลกิ PARABOLIC 

  

 ปัญหาประการหนึ�งที�ทําให้นกัลงทนุบางกลุม่วจิารณ์วา่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TECHNICAL 

ANALYSIS) ขาดความน่าเชื�อถือ คือ ความลา่ช้าเนื�องจากเวลา (TIME LAG) เพราะการเคลื�อนที�ของเครื�องมือ

เทคนิคชนิดตา่ง ๆ จะตามหลงัราคาหรือดชันีเสมอ ดงันั �นแนวโน้มที�ได้จึงไมน่่าเชื�อถือ เพราะเกิดจากสิ�งที�ได้เกิดขึ �น

แล้ว ซึ�งนาย J. WELLES WILDER ได้ตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว จึงได้สร้างเครื�องมือเทคนิคตวัใหมข่ึ �นมาที�เรียกวา่ 

พาราโบลิก (PARABOLIC) เพื�อลดความล้าหลงัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค โดยการเพิ�มความเร่งของสญัญาณ

ของแนวโน้ม เมื�อราคาสามารถทํายอดสงูใหมห่รือตํ�าใหม ่โดยพิจารณาให้ความสําคญัเรื�องราคาและเวลาเป็นหลกั 

และสญัญาณที�ได้เรียกวา่ จดุเปลี�ยนแนวโน้ม หรือ STOP AND REVERSAL (SAR) และด้วยเหตทีุ� SAR มีการ

เคลื�อนที�คล้ายรูปแบบ PARABOLIC CURVE เครื�องมือตวันี � จึงถกูตั �งชื�อวา่ PARABOLIC ณ จดุนี �เองที�บอกนกั

ลงทนุวา่ควรเปลี�ยนสถานภาพ กลา่วคือ ถ้านกัลงทนุทําการซื �อและถือหุ้นอยู่ (LONG POSITION) และเมื�อเกิด 

SAR ในวนัรุ่งขึ �นอยู่เหนือราคาหุ้น ควรที�นกัลงทนุจะขายหุ้นดงักลา่วออกไป หรือในทางตรงกนัข้ามถ้าเป็นผู้ขาย 

(SHORT POSITION) เมื�อเกิด SAR ในวนัตอ่ไปอยู่ตํ�ากวา่ราคาหุ้นในวนันั �น นกัลงทนุควรที�จะซื �อหุ้นนั �นคนืมา 
  
 สําหรับคณุสมบตัิการเคลื�อนตวั ถ้าเป็นกรณีซื �อและถือหุ้นอยู่ (LONG POSITION) SAR จะเคลื�อนที�สงูขึ �น

ทกุ ๆ วนั ไมว่า่ราคาจะเคลื�อนไปทางใด สว่นจะมากน้อยเพียงใดขึ �นอยู่กบัทิศทาง และความแรงของการเคลื�อนไหว

ของราคา (PRICE FUNCTION) ซึ�งโดยปกติถ้าราคาหุ้นเพิ�มสงูขึ �นทํายอดสงูใหม ่SAR จะเคลื�อนที�ตามราคาแตใ่น

อตัราที�เร็วกวา่ จนกระทั�ง SAR เคลื�อนที�เข้าใกล้ราคาแล้วกระโดดขึ �นไปอยู่เหนือ ดงันั �นควรที�จะขายหุ้นในวนัแรกที� 

SAR อยู่เหนือราคาหุ้น 
  



 ในทางกลบักนั ถ้าเป็นกรณีขายหุ้น (SHORT POSITION) SAR จะเคลื�อนที�ตํ�าลงเรื�อย ๆ แตจ่ะมีอตัราที�เร็ว

กวา่ราคาหุ้นในกรณีที�ราคาทํายอดตํ�าใหม ่จนกระทั�งเข้าใกล้ราคาและกระโดดลงไปอยู่ใต้ราคาในที�สดุ ดงันั �นควรที�

จะซื �อหุ้นในวนัแรกที� SAR อยู่ตํ�ากวา่ราคาหุ้น สําหรบัคา่ SAR ที�คํานวณจากข้อมลูปัจจบุนั จะใช้เป็นคา่ที�ชี �แนวโน้ม

ของตลาดหรือราคาหุ้น เพื�อการตดัสินใจในวนัรุ่งขึ �น 

  

หลักการคาํนวณ 

  

 SARt-1  =  SARt + AF(EPt - SARt) 

  

SARt-1   คือ  คา่  SAR ในวนัรุ่งขึ �น 

SARt  คือ  คา่  SAR  ในวนัปัจจบุนั 

EPt   คือ  ราคาตํ�าสดุในวนันั �นกรณีขายหุ้น (SHORT)  

        และราคาสงูสดุ ในวนันั �น กรณีซื �อหุ้น (LONG) 

AF คือ  คา่ความเร่ง โดยเริ�มต้นที� 0.02 และเพิ�มขึ �น 0.02 ทกุ ๆ ครั �งที�เกิดยอดสงูใหมใ่น

แนวโน้มขึ �น หรือตํ�าใหมใ่นแนวโน้มลง และจะสะสมไปได้มากที�สดุที� 0.2 แตถ้่าไมเ่กิดยอด

สงูหรือตํ�าใหม ่จะใช้คา่เดิม ไปจนกวา่จะเกิดยอดสงูใหมห่รือตํ�าใหม ่
  
 สําหรับความถกูต้องของสญัญาณจากเครื�องมือ PARABOLIC จะขึ �นอยู่กบัลกัษณะการเคลื�อนตวัของ

ราคาหุ้น โดยถ้าหุ้นมีแนวโน้มที�ชดัเจนไมว่า่ขึ �นหรือลง (UPWARD OR DOWNWARD) ความน่าเชื�อถือของ

สญัญาณจะมีมาก แตถ้่าการเคลื�อนที�ของหุ้นมีทิศทางไมแ่น่นอนหรือขึ �นลงสลบักนั (SIDEWAYS) ความแมน่ยํา

ของสญัญาณกจ็ะลดลง 
  
 ดงันั �นนาย WILDER จึงได้สร้างเครื�องมืออีกตวัหนึ�งขึ �นมา เพื�อช่วยกลั�นกรองความถกูต้องของสญัญาณ

จาก PARABOLIC คือ AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT (ADX) (รายละเอียดของการคํานวณ และการ

วิเคราะห์ได้กลา่วไว้ในหวัข้อ DIRECTIONAL MOVEMENT) โดยตวั ADX นี �ถกูกําหนดการเคลื�อนไหวอยู่ระหวา่ง 0 

ถึง 100 (ไมเ่คลื�อนไหวจนถึงเคลื�อนไหวมาก) โดยบอกถึงวา่ ถ้าตวั ADX มีคา่มาก ๆ แล้ว ตลาดนั �นหรือหุ้นตวันั �นมี

ทิศทางการเคลื�อนไหวที�ชดัเจน ซึ�งจะทําให้สญัญาณจาก PARABOLIC มีนํ �าหนกัในความน่าเชื�อถือมากตาม 

นอกจากนั �นนาย WILDER ยงักลา่วตอ่ไปอีกวา่ คา่ของ ADX ที�จะชี �ถึงความน่าเชื�อถือในสญัญาณของ 

PARABOLIC อย่างน้อยไมค่วรตํ�ากวา่ 20 และเวลาที�เหมาะสมที�สดุสําหรับการใช้คา่ของ ADX ในการกลั�นกรอง

สญัญาณของ PARABOLIC คือเมื�อ ADX ไตร่ะดบัสงูขึ �น 

  



 
  
สัญญาณของ  SAR : 
  

กรณีน่าเชื�อถือสงู คือ 1, 4 

กรณีที�น่าเชื�อถือปานกลาง คือ 2 

กรณีที�น่าเชื�อถือน้อย คือ 3 
  

 จดุที�ควรขาย คือ จดุที� SAR อยู่เหนือดชันี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ�มไตร่ะดบัสงูขึ �น ซึ�งก็คือจดุ A ใน

กราฟ 

 จดุที�ควรซื �อ คือ จดุที� SAR อยู่ใต้ดชันี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ�มไตร่ะดบัสงูขึ �น ซึ�งก็คือ จดุ B ใน

กราฟ 

 

ปริมาณการซื �อขาย  VOLUME (VOL) 

  

 VOLUME คือ ปริมาณการซื �อขายของหุ้น โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งราคากบัปริมาณการซื �อขาย มี

ข้อสงัเกตดงันี � : 
  
ความสัมพันธ์ในแง่บวก 
  

1.  เมื�อราคาปรับตวัสงูขึ �นจากช่วงเวลาก่อน และปริมาณการซื �อขายปรับตวัสงูขึ �น จะเป็นการสนบัสนนุการ

ขึ �นของราคา 

2.  เมื�อราคาที�พุ่งสงูขึ �น ตอ่มามกีารปรับตวัลง หากปริมาณการซื �อขายปรับตวัลดลงด้วย จะเป็นการแสดง

ถึงการลดลงชั�วคราวของราคา ก่อนที�จะมกีารปรับตวัสงูขึ �นของราคาอีกครั �งหนึ�ง 

3.  การขายอย่างตื�นตระหนก (PANIC SELLING) เกิดขึ �นจากราคาที�มีการลดลงมาเป็นระยะเวลานาน 

และตอ่มาราคาตกดิ�งลงในขณะที� VOLUME กลบัเพิ�มมากขึ �น ถือเป็นช่วงวกิฤตกิารขาย (SELLING 



CLIMAX) ซึ�งมกัจะเป็นจดุตํ�าสดุของตลาดหรือหุ้น เพราะบ่อยครั �งที�วิกฤติการขาย (SELLING 

CLIMAX) จะเป็นจดุจบของ BEAR MARKET 
  
ความสัมพันธ์ในแง่ลบ 
  

1. เมื�อราคาปรับตวัสงูขึ �นจากช่วงเวลาก่อน แตป่ริมาณการซื �อขายกลบัลดลง จะเป็นการค้านการขึ �นของ

ราคา 

2. เมื�อราคาที�ลดลง ตอ่มามีการปรับตวัขึ �น แตห่ากปริมาณการซื �อขายลดลง จะเป็นการค้านการขึ �นราคา

ในขณะนั �น 

3. เมื�อราคาวิ�งขึ �นกลบัไปถงึจดุสงูเก่า แต ่VOLUME ไมม่ากเท่ากบั VOLUME ของจดุสงูเก่า จะเป็นการ

ค้านการขึ �นของราคา และอาจนําไปสูก่ารปรบัตวัลงของราคาในช่วงตอ่ไป 

4. เมื�อราคากบั VOLUME ขึ �นไปด้วยกนัช้า ๆ จนถึงระดบัหนึ�งแล้ว ราคาวิ�งขึ �นอย่างรวดเร็วโดย VOLUME 

ได้สงูมากขึ �นผิดปกติ และถ้าหลงัจากนั �นราคาเริ�มลดตํ�าลง จะถือวา่ ณ จดุนั �นเป็นการเปลี�ยนแนวโน้ม

จากขึ �นเป็นลง 

5. ถ้าราคาสงูขึ �นมาเป็นระยะเวลานาน และเมื�อมาถึงจดุที�ราคาขยบัขึ �นเลก็น้อย แต ่VOLUME กลบัยงัคง

สงูมาก จะเป็นสญัญาณเตือนวา่มีการขายระบายหุ้นออกในลกัษณะของการโยนหุ้น (มีการซื �อขายกนั

ระหวา่งกลุม่เพื�อไมใ่ห้ราคาตก) ซึ�งอาจนําไปสูก่ารปรับตวัลงของราคาในช่วงตอ่ไป 
  
TICK VOLUME 
  
 TICK VOLUME เป็นเครื�องมือในการประมาณการซื �อขายของหุ้น หรือสญัญา (FUTURE CONTRACT) 

ในระหวา่งวนั โดยการนบัจํานวน TICK (การซื �อขายที�เกิดขึ �นแตล่ะครั �ง) 
  
 TICK VOLUME ของสญัญาซื �อขายลว่งหน้า จะเป็นการนบัจํานวนครั �งที�ราคาเปลี�ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ�ง 

โดยไมค่ํานึงถึงจํานวนครั �งของการซื �อขายสญัญาในราคาหนึ�ง 
  
 TICK VOLUME ของการซื �อขายหุ้น จะหมายถึงจํานวน TICK (การซื �อขายที�เกิดขึ �นแตล่ะครั �ง) ที�เกิดขึ �นใน

ช่วงเวลาหนึ�ง ๆ 
  
 ดงันั �นหาก TICK VOLUME มีคา่มาก จะเป็นการแสดงให้เห็นวา่ในช่วงเวลานั �น ๆ มีปริมาณการซื �อขาย

มากด้วย 

  



 
  

ดัชนีปริมาณหุ้นสะสม 

ON BALANCE VOLUME  (OBV) 

  

 ดชันีปริมาณหุ้นสะสม (OBV) เป็นเครื�องมือที�ดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการซื �อขาย (VOLUME) กบั

การเคลื�อนไหวของราคา ซึ�งสามารถบอกถึงแนวโน้มของตลาดหรือหุ้นได้ โดยใช้หลกัของ DEMAND-SUPPLY ที�

ระบวุา่ “ราคาหุ้นจะไมข่ึ �นจนกวา่ DEMAND จะมากกวา่ SUPPLY” 
  
 ดชันีปริมาณหุ้นสะสม คือ การดปูริมาณหุ้นซื �อขายสะสม โดยนําเอาปริมาณซื �อขายไปบวก เมื�อราคาปิด

ของวนันั �นสงูกวา่ราคาปิดของวนัก่อน และเอาปริมาณซื �อขายไปลบ เมื�อราคาปิดของวนันั �นตํ�ากวา่ราคาปิดของวนั

ก่อน ถ้าปริมาณหุ้นสะสมเปลี�ยนแปลงเพิ�มมากขึ �นชดัเจนกวา่ราคา แสดงวา่กําลงัมีเงินจากผู้ลงทนุบางรายเข้ามา

ซื �อสะสมหุ้นมากขึ �น แตถ้่าทั �งราคาและปริมาณสะสมวิ�งขึ �นไปด้วยกนั หมายถงึผู้ลงทนุทั�วไปเข้ามาทําการซื �อขาย

ร่วมด้วย สว่นถ้าราคาขึ �นก่อนปริมาณสะสม ยงัไมถื่อวา่เป็นการยืนยนัการขึ �นของราคาหุ้นแตอ่ย่างใด 

  

 



  วิธีหาคา่ของ OBV สามารถทําได้ดงันี � :- 
  

1. ผู้ลงทนุต้องเลือกตวัเลขปริมาณหุ้นเริ�มแรก อาจจะเป็น O หรือ 1,000 หรือ 10,000 หรือตวัเลขอื�นก็ได้ 

2. ถ้าราคาปิดของหุ้น ณ วนัที�เริ�มคํานวณสงูกวา่ราคาปิดของวนัก่อน กใ็ห้นําปริมาณหุ้นที�ซื �อขายกนั

สําหรับหุ้นในวนันั �น บวกเข้ากบัตวัเลขเริ�มแรก แตถ้่าราคาปิดของหุ้น ณ วนัที�เริ�มคํานวณตํ�ากวา่ราคา

ปิดของวนัก่อน กจ็ะนําปริมาณหุ้นที�ซื �อขายในวนันั �นไปลบออกจากตวัเลขเริ�มแรกนั �น 

3. ถ้าราคาปิดของหุ้นในวนัปัจจบุนัสงูขึ �นจากวนัก่อน ให้นําปริมาณการซื �อขายของวนัปัจจบุนัมาบวกเข้า

กบั ปริมาณการซื �อขายสะสมจากวนัก่อน แตถ้่าราคาปิดตํ�าลง ให้นําปริมาณการซื �อขายของวนัปัจจบุนั 

มาหกัจากปริมาณการซื �อขายสะสม ถ้านําคา่ปริมาณการซื �อขายสะสมไปกําหนดเป็นเส้นกราฟจะได้

เส้น OBV ที�นําไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มหรือทิศทาง (DIRECTION) ของราคาหรืออาจเขียนในรูปสตูรได้

ใน 2 กรณี ดงันี � 

  

กรณีราคาปิดวนันี �สงูกวา่ราคาปิดวนัก่อน 

 OBV  วนันี �  =  OBV  สะสมจากวนัก่อน + ปริมาณการซื �อขายวนันี � 

กรณีราคาปิดวนันี �ตํ�ากวา่ราคาปิดวนัก่อน 

 OBV  วนันี �  =  OBV  สะสมจากวนัก่อน - ปริมาณการซื �อขายวนันี � 

  

เส้น OBV ควรจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกบัแนวโน้มราคา (CONFIRMATION) คือถ้าราคามีแนวโน้ม

สงูขึ �น (UPTREND) เส้น OBV ก็ควรจะมีแนวโน้มสงูขึ �นด้วย ซึ�งเป็นสญัญาณวา่ราคาหุ้นนั �นยงัมีแนวโน้มไปใน

ทิศทางเดิมอยู่ เนื�องจากมีแรงซื �อเข้ามาสนบัสนนุมากพอ แตถ้่าราคามีแนวโน้มตํ�าลง (DOWNTREND) เส้น OBV ก็

ควรมีแนวโน้มตํ�าลงด้วย 

แตถ้่า OBV มีทิศทางตา่งกนักบัแนวโน้มของราคา (DIVERGENCE) อาทิเช่น เส้นราคาไตร่ะดบัสงูขึ �น แต่

เส้น OBV มีแนวโน้ม ลดตํ�าลงกจ็ะเป็นสญัญาณวา่แรงซื �อได้ออ่นตวัลง และอาจทําให้ราคาเปลี�ยนทิศทางเป็นลงได้ 

 การใช้เส้น OBV เพื�อประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคานั �นสามารถแยกวิเคราะห์ได้ดงันี � 
  

1. ถ้าราคาหุ้นมีราคาสงูสดุครั �งใหมพ่ร้อมกบั OBV ด้วย หรือราคาหุ้นลดลงเป็นราคาตํ�าสดุครั �งใหมพ่ร้อม

กบัเส้น OBV จะเป็นการยืนยนัการขึ �นและลงของราคาหุ้น แตถ้่าราคามีแนวโน้มลดลงในขณะที�

แนวโน้มของเส้น OBV ยงัสามารถขยบัสงูขึ �นเป็นคา่สงูสดุครั �งใหม ่จะเป็นการยืนยนัวา่ราคาจะต้อง

ขยบัสงูขึ �นอีกครั �ง 
  

2.  โดยการใช้เส้นแนวโน้ม (TRENDLINES) เป็นเส้นแนวต้าน หรือเส้นสนบัสนนุ เมื�อเส้น OBV ตดัผา่น

เส้นแนวต้าน เป็นสญัญาณวา่แนวโน้มของราคาจะขึ �น 
  



3.  โดยการใช้เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� (MOVING AVERAGE) สญัญาณซื �อเกิดขึ �นเมื�อเส้น OBV มีลกัษณะ

อยู่ในแนวโน้มขึ �นและตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ขึ �น และสญัญาณขายเกิดขึ �นเมื�อเส้น OBV กําลงัลดลง

และตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ลง 

  

 
  
การตีความหมายของเส้น OBV 

  

การเคลื�อนที�ของราคา การเคลื�อนที�ของเส้น OBV การตีความหมาย 

ขึ �น ขึ �น 

ไปข้าง ๆ 

ลง 

แนวโน้มขึ �นชดัเจน 

แนวโน้มขึ �นปานกลาง 

แนวโน้มขึ �นปานกลาง 

ไปข้าง ๆ ขึ �น 

ไปข้าง ๆ 

ลง 

ระยะสะสมของหุ้นก่อน

แนวโน้มเปลี�ยนเป็นขึ �น 

ไมบ่อกถึงแนวโน้ม 

ระยะแจกจ่ายหุ้นก่อน

แนวโน้มเปลี�ยนเป็นลง 

ลง ขึ �น 

ไปข้าง ๆ 

ลง 

แนวโน้มลงใกล้จะจบ 

แนวโน้มลงปานกลาง 

แนวโน้มลงชดัเจน 

  

 

 
 



ดัชนีแสดงความสมดุลของปริมาณการซื �อขายโดยเฉลี�ย 

AVERAGE BALANCE VOLUME (ABV) 

  

ดชันีแสดงความสมดลุของปริมาณการซื �อขายโดยเฉลี�ย (ABV) เป็น เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของเส้นดชันี

ปริมาณหุ้นสะสม และระยะเวลาที�นํามาหาเส้นคา่เฉลี�ยนั �น ก็ขึ �นอยู่กบัผู้ใช้เป็นผู้ กําหนด แตที่�นิยมคือ เส้นคา่เฉลี�ย 

10 วนั, 25 วนั, 75 วนั และ 200 วนั ถ้าเส้น ABV หกัหวัขึ �น แสดงวา่ ราคาหุ้นมีแนวโน้มที�จะขึ �น ในทางกลบักนัถ้า

เส้น ABV หกัหวัลง แสดงวา่ราคาหุ้นมีแนวโน้มที�จะลง 

  

ดัชนีแสดงปริมาณการซื �อขายสะสม 
CUMULATIVE VOLUME (CV) 

  

เนื�องจากดชันีปริมาณหุ้นสะสม (OBV) ไมส่ามารถอธิบายแนวโน้มตลาดได้ละเอียดเพียงพอ และอาจจะ

ไมต่รงกบัสภาพตลาดจริง ๆ ที�เกิดขึ �น ดงันั �น CUMULATIVE VOLUME (CV) จึงถกูพฒันาขึ �นมา โดยการให้

นํ �าหนกั (WEIGHT) ตอ่การเปลี�ยนแปลงของราคาจากวนัก่อน และปริมาณซื �อขายในวนันั �น ๆ โดยให้ราคาปิดของ

วนันั �น เป็นเกณฑ์วดัการเปลี�ยนแปลงของราคา ถ้าราคาปิดสงูกวา่ราคาปิดวนัก่อน คา่ CV ก็จะมีคา่เพิ�มขึ �นมาก

น้อยตามการเปลี�ยนแปลงของราคา คณูด้วย VOLUME ถ้าราคาปิดตํ�ากวา่ราคาปิดวนัก่อน คา่ CV ก็จะมีคา่ลดลง

มากน้อยตามการเปลี�ยนแปลงของราคาคณูด้วย VOLUME 

  

 CV   =   ((Closet - Closet-1)  *Volumet) + CVt-1 

  

ถ้าคา่ CV มีคา่เพิ�มขึ �น แสดงวา่ มีผู้ ซื �อเก็บมากกวา่ที�จะขายออก เมื�อมีแรงซื �อสะสมหุ้นมากขึ �น ราคาจะมี

แนวโน้มเป็นบวก แตถ้่าคา่ CV มีคา่ลดลง แสดงวา่มีการกระจายหุ้นออกไป หรือมีแรงขายมากนั�นเอง เมื�อนําคา่ 

CV ที�ได้ในแตล่ะวนัมาแสดงเป็นกราฟเส้นในแผนภมูิ จะได้เส้นแนวโน้มหรือทิศทางของราคาและปริมาณการซื �อ

ขายหุ้น ซึ�งสามารถนําไปวิเคราะห์โดยใช้หลกัการเช่นเดยีวกบัการวิเคราะห์ OBV 

  

เครื�องมือแสดงการเหวี�ยงตัวของการสะสมและการระบายหุ้น 

VARIABLE ACCUMULATION/DISTRIBUTION (VAD) 

  

VAD คือคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� (MOVING AVERAGE) ของ OSCILLATOR ซึ�งแสดงถึง การสะสมของปริมาณ

การซื �อขายหุ้น โดยเป็นการเปรียบเทียบราคาปิด กบัราคาเปิดของช่วงนั �น ๆ เพื�อที�จะดแูนวโน้มของตลาดในช่วงนั �น

วา่ เป็นระยะสะสม  (ACCUMULATION) ซึ�งคา่ VAD จะอยู่เหนือระดบัเส้น 0 เนื�องจากราคาปิดสงูกวา่ราคาเปิด 

และมีปริมาณการซื �อขายสนบัสนนุเพียงพอ หรือวา่เป็นระยะจําหน่ายจ่ายแจก  (DISTRIBUTION) ซึ�งคา่ VAD จะ

อยู่ตํ�ากวา่ระดบัเส้น 0 เนื�องจากราคาปิดตํ�ากวา่ราคาเปิด โดยมีปริมาณการซื �อขายสนบัสนนุ 



โดย OSCILLATOR และ VAD มีสูตรการคาํนวณ ดังนี � 

  

 Oscillator    = CLOSE - OPEN   *VOLUME 

      HIGH - LOW 

  

 VADn   =   (OSCt + OSCt-1 + … + OSCt - n+1)/ln 
  
หมายเหตุ 
  

 ACCUMULATION (ระยะสะสม) เป็นการคาดการณ์วา่แนวโน้มของราคาหุ้นหรือตลาดจะขึ �น (BULL 

MARKET) 

 DISTRIBUTION (ระยะจําหน่ายจ่ายแจก) เป็นการคาดการณ์วา่แนวโน้มของราคาหุ้นหรือตลาดจะลง 

(BEAR MARKET) 
  
  
หลักการวเิคราะห์ 

 ถ้าเส้น  VAD ตดัเส้น O ขึ �น เป็นสญัญาณให้ซื �อ 

ถ้าเส้น VAD ตดัเส้น O ลง เป็นสญัญาณให้ขาย 

สญัญาณซื �อขายที�เกิดจาก VAD นี �ควรจะสอดคล้องกบัแนวโน้มของราคาด้วย 

  

ดัชนีการแกว่งของปริมาณการซื �อขายสะสม 
VOLUME ACCUMULATION OSCILLATOR (VAO) 

  

เส้น VAO เกิดจากการนําคา่ VOLUME ACCUMULATION (VA)     มาสร้างเป็น OSCILLATOR (ดชันี

การแกวง่ตวั) โดยคา่ VA เป็นการให้นํ �าหนกั (WEIGHT) ตอ่ราคาและปริมาณซื �อขายในช่วงวนันั �น ๆ วา่มีนํ �าหนกั

คอ่นไปในทางใด โดยให้ราคาเฉลี�ย (ราคากลาง) ของวนันั �น เป็นเกณฑ์วดัการเปลี�ยนแปลงของราคา ถ้าราคาปิดสงู

กวา่ราคาเฉลี�ย คา่ VA จะมีคา่เป็นบวกตามอตัราสว่นของราคาปิดตอ่ราคาเฉลี�ย ถ้าราคาปิดตํ�ากวา่ราคาเฉลี�ย คา่ 

VA จะมีคา่เป็นลบตามอตัราสว่นของราคาปิดตอ่ราคาเฉลี�ย และถ้าหากราคาปิดเท่ากบัราคาสงูสดุ ปริมาณการซื �อ

ขายของวนันั �นจะมีคา่เป็นบวกทั �งหมด แตถ้่าราคาปิดเท่ากบัราคาตํ�าสดุปริมาณการซื �อขายของวนันั �นจะมีคา่เป็น

ลบทั �งหมด 

  

วิธีการสร้างเส้น  VAO เกิดจากการสร้างคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 3 วนั และ 10 วนัจากคา่ VA จากนั �นก็นําสว่น

ตา่งของเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 3 วนั และ 10 วนั มาสร้างเป็นเส้น (LINE) หรือแท่ง (HISTOGRAM) โดยมีเส้น 0 เป็น

แกนกลาง 
  



โดย VA และ VAO มีสูตรการคาํนวณ ดังนี � 
  
  

VA  =  (CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE)  *VOLUME 

  HIGH-LOW 

  

VAOn  =  MA3 (VA)-MA10 (VA) 
  
  
หลักการวเิคราะห์ 
  
 ถ้าเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 3 วนั ตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 10 วนัขึ �นสว่นตา่งนั �นจะเปลี�ยนจากคา่ลบเป็นคา่

บวก และเส้น VAO จะตดัเส้น 0 ขึ �น ซึ�งหมายถึงสญัญาณให้ซื �อ แตถ้่าเส้นคา่เฉลี�ยที� 3 วนั ตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 

10 วนัลง สว่นตา่งนั �นจะเปลี�ยนจากคา่บวกเป็นคา่ลบ และเส้น VAO จะตดัเส้น 0 ลง ซึ�งหมายถึงสญัญาณให้ขาย 
  
 สญัญาณซื �อขายที�เกิดจาก VAO นี �จะต้องสอดคล้องกบัแนวโน้มของราคาด้วย 

  

 
  

ดัชนีการแกว่งตัว   OSCILLATOR 

  

 ปกติในภาวะที�ตลาดอยู่ในแนวโน้มขึ �นหรือลงอย่างชดัเจนนั �น เครื�องมือการวเิคราะห์หุ้นทางเทคนิคตา่ง ๆ 

เช่น เส้นแนวโน้ม (TREND LINE), เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� (MOVING AVERAGE) ก็พอจะช่วยให้เราวิเคราะห์

แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาด หรือราคาของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัได้เป็นอย่างดี แตใ่นขณะที�ตลาดหรือราคาของ

หลกัทรัพย์เป็นไปแบบเรียบ ๆ หรือเหวี�ยงตวัอยู่ในช่วงแคบ ๆ เครื�องมือทางเทคนิคที�กลา่วมาข้างต้น อาจจะชี �

ทิศทางได้ไมแ่น่นอนนกั จึงมีเครื�องมือทางเทคนิคที�ใช้ได้ดขีณะตลาดหรือหุ้นเหวี�ยงตวัอยูใ่นช่วงแคบ ๆ 

(SIDEWAYS) เพราะสามารถตดิตามความเคลื�อนไหวได้อย่างคอ่นข้างใกล้ชิด และมีความไวตอ่การเปลี�ยนแปลง

ของราคามากขึ �นกวา่เดิม เรียกวา่  OSCILLATOR (ออ็ดซิเลเตอร์) 

  



 OSCILLATOR นั �น ยงัแบ่งแยกออกเป็นอีกหลาย ๆ แบบ ตามความเหมาะสมวา่แตล่ะรูปแบบนั �น

เหมาะสม หรือสมควรจะใช้ในลกัษณะใด แตรู่ปแบบที�นําเสนอในที�นี �เป็นเพียงบางรูปแบบของ OSCILLATOR ที�

คิดวา่สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัตลาดหุ้นไทยได้ดีพอสมควร 

  

COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI) 

  

 CCI นั �นใช้ในการพิจารณาหาความแตกตา่งของราคาหุ้นจากราคาเฉลี�ยในช่วงเวลาที�กําหนดขึ �น วา่มีมาก

หรือน้อยเพียงไร ทั �งในขณะราคาเพิ�มสงูขึ �นหรือลดลง ช่วงเวลาที�กําหนดขึ �นนั �นสว่นใหญ่จะนิยมใช้คือ 10 วนั และ 

14 วนั ดงันั �นเครื�องมือตวันี �จึงเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ระยะกลางขึ �นไป แตเ่ทคนิคนี �สามารถนํามาประยกุต์ใช้

สําหรับการวิเคราะห์ในระยะสั �น เชน่ 5 วนั ได้เชน่กนั 

  

หลักในการคาํนวณ 

  

 การคํานวณหาคา่ CCI จะใช้สตูรดงัตอ่ไปนี � 

  

   CCIt   =   (TPt - MAt) / (.015 *MD) 

  

MD =   Mean Deviation  คือ  (MAt - P1) + (MAt - P2) + … (MAt - Pn) / n 

n =   ช่วงเวลา 

TPt =   (ราคาสงูสดุ + ราคาตํ�าสดุ + ราคาปิด ณ วนัปัจจบุนั) / 3 

 MAt =   คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ตามเวลาที�กําหนด เช่น 10 วนั ฯ 

 Pi =   ราคาปิดในวนัย้อนหลงั i วนั 

  

 
  

 

 



หลักการวเิคราะห์ 

  

 CCI เป็นเครื�องมือวดัการแกวง่ของราคา โดยรูปแบบที�ออกมาจะเป็นกราฟที�สว่นใหญ่จะเคลื�อนไหวอยู่

ระหวา่ง -100 ถึง +100 (อาจปรับได้ตามความเหมาะสม ตวัอย่างเชน่ BISNEWS จะมีช่วงอยู่ระหวา่ง -200 ถึง 

+200) โดยมีคา่ 0 เป็นแกนกลาง หรือคา่กลางซึ�งสามารถอภิปรายได้วา่ ณ ระดบัราคา 0 แสดงวา่ ราคาปัจจบุนัไม่

เปลี�ยนแปลงจากราคาในช่วงเวลาที�กําหนดในอดีต แต ่ณ ระดบัที�มีคา่เป็นบวกหรือลบ แสดงถึงราคาในปัจจบุนัมี

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �น หรือลดลง จากราคาในอดีตโดยเฉลี�ย โดยเฉพาะถ้าการเปลี�ยนแปลงมีคา่เป็นบวก หรือลบ

มากขึ �นเท่าใด ยิ�งเป็นเครื�องชี �ชดัวา่ การเปลี�ยนแปลงของราคาในปัจจบุนั มีการเปลี�ยนแปลงมากกวา่ หรือน้อยกวา่

ในอดีตโดยเฉลี�ยมากขึ �นเท่านั �น 

  

การวเิคราะห์ในระยะสั �น 

  

หากเส้นกราฟอยู่ในระดบัที�สงูเกินกวา่ +100 (+200) แสดงวา่ระดบัราคาได้เปลี�ยนแปลงสงูขึ �นมามากแล้วราคาจึง

อาจจะมีการทรงตวั หรือระดบัอาจจะลดลงได้ในช่วงตอ่ไป จึงเป็นสญัญาณให้ขาย 

หากเส้นกราฟอยู่ในระดบัที�ตํ�าเกินกวา่ -100 (-200) แสดงวา่ระดบัราคาได้เปลี�ยนแปลงลดลงมามากแล้ว ราคาจึง

อาจจะมีการทรงตวั หรือระดบัราคาอาจจะปรับตวัเพิ�มสงูขึ �นได้ในช่วงตอ่ไปจึงเป็นสญัญาให้ซื �อ 

หากเส้นกราฟตดัเส้นแกนกลางหรือคา่กลางที�เป็น 0 ขึ �นหรือลง อาจจะเป็นสญัญาณของราคาได้อีกด้วย โดยหาก

เส้นกราฟตดัเส้น 0 ขึ �นไป จะเป็นสญัญาณให้ซื �อ และหากเส้นกราฟตดัเส้น 0 ลงไป จะเป็นสญัญาให้ขาย 

  

 
  

 

 

 



การวเิคราะห์ในระยะปานกลาง 

  

หากเส้นกราฟอยู่ในระดบัที�สงูเกินกวา่ +100 แสดงวา่ระดบัราคาได้เริ�มสงูขึ �น และมีแนวโน้มที�ราคาจะสงูขึ �นตอ่ไป

อีกช่วงเวลาหนึ�งจงึเป็นสญัญาณให้ซื �อ 

หากเส้นกราฟอยู่ในระดบัที�ตํ�ากวา่ -100 แสดงวา่ระดบัราคาได้เริ�มตํ�าลง และมีแนวโน้มที�ราคาจะลดลงตอ่ไปอีก

ช่วงเวลาหนึ�ง จึงเป็นสญัญาณให้ขาย 

  

 
  

ดัชนีการแกว่งตัวของการสะสม และการระบายหุ้น 
ACCUMMULATION/DISTRIBUTION OSCILLATOR (ADO) 

  

 ADO เป็นเครื�องมือวดัความแกวง่ของราคาหลกัทรัพย์ เพื�อเป็นการวดัวา่ในขณะใดขณะหนึ�งมกีารสะสม 

หรือกระจายหลกัทรัพย์ออกมามากน้อยเพียงใด เพื�อนํามาเป็นเครื�องมือประกอบกบัเครื�องมือทางเทคนิคตวัอื�นใน

การตดัสินใจซื �อหรือขายได้อย่างทนัท่วงที 

  

หลกัในการคํานวณ 

  

 A/D OSCILLATOR  มีสตูรที�ใช้ในการคํานวณดงันี � 

  

 ADO   =   (BP - SP) / (2* (HIGH-LOW)) *100 

  

ADO =   Accumulation / Distribution Oscillator 

 

Bp =   แรงซื �อ   =   ราคาสงูสดุ - ราคาเปิด ณ วนัปัจจบุนั 

P =   แรงขาย   =   ราคาปิด - ราคาตํ�าสดุ ณ วนัปัจจบุนั 



HIGH =   ราคาสงูสดุ 

LOW =   ราคาตํ�าสดุ 

  

หลักการวเิคราะห์ 

  

 รูปแบบของกราฟจะมีลกัษณะเป็นแกวง่ตวัอยู่ระหวา่ง 0 - 100 หลกัการวิเคราะห์แยกเป็น 2 กรณี คือ 

  

กรณีที�ใช้ดูประกอบกับดัชนีฯ หรือราคาหลักทรัพย์ 

 กลา่วคือ การเคลื�อนที�ของเส้น ADO สามารถเตือนได้วา่ ดชันีฯ หรือราคาหลกัทรัพย์กําลงัจะมีการเปลี�ยน

แนวโน้ม เชน่ เมื�อเส้นดชันีฯ หรือราคาสามารถทํายอดสงูใหมห่รือตํ�าใหม ่แตเ่ส้น ADO กลบัไมส่ามารถทํายอดสงู

ใหมห่รือตํ�าใหมต่ํ�าตามซึ�งลกัษณะเชน่นี � ถือได้วา่เป็นรูปแบบของการเคลื�อนที�ในทิศทางตรงกนัข้าม 

(DIVERGENCE)  

  

 
  

แบบที� 1 

  

 เส้นดชันีฯ หรือราคาสามารถทํายอดสงูที� B ซึ�งสงูกวา่ A จงึเป็นยอดสงูใหม ่แตเ่ส้น ADO ในเวลาเดียวกนั

ทํายอดสงู b แตต่ํ�ากวา่ยอดสงูกวา่ที� a ซึ�งเมื�อเกิดรูปแบบเช่นนี � จะบอกวา่ในไมช้่า เส้นดชันีฯ หรือราคาจะปรับตวั

ลง แตเ่นื�องจากการเกิด DIVERGENCE เชน่นี � ไมไ่ด้หมายความวา่ราคาจะปรับตวัเองทนั ดงันั �นเราจึงควรทยอย

ขาย 

  



 
  

แบบที� 2 

  

 
  

 เส้นดชันีฯ หรือราคาสามารถทํายอดตํ�าที� Y ที�ตํ�ากวา่ยอดตํ�าเก่าที� X จึงเป็นยอดตํ�าใหม ่แตเ่ส้น ADO ไม่

สามารถทํายอดตํ�าใหมต่ามได้ในเวลาเดียวกนั ทํายอดตํ�า y ซึ�งสงูกวา่ยอดตํ�าเก่าที� x ที�เป็นการบอกวา่ในไมช้่าเส้น

ดชันีฯ หรือราคาจะปรับตวัสงูขึ �น เพราะฉะนั �นเราจึงควรทยอยซื �อ 

  

 



กรณีใช้ดูทศิทางจากตัวของ ADO เองจะแบ่งได้ดังนี � 

  

 ถ้า ADO มีคา่สงูขึ �น แสดงวา่มีการสะสมหุ้นเกิดขึ �น ซึ�งอาจจะทําให้ราคาสงูขึ �นไปได้ และสามารถเป็น

สญัญาณบอกให้ซื �อได้อีกด้วย ในกรณีทํายอดสงูใหมส่งูกวา่ หรือใกล้เคยีงยอดเดิม หรือในกรณีที�ตดัเส้นแกนกลาง 

(50) ขึ �นไป และหากเส้น ADO มีคา่ถึงระดบั 100 แล้ว ก็มีโอกาสที�จะปรับตวัลดลงได้จึงควรขายไปก่อน เพราะถือ

วา่ได้มีการสะสมหุ้นมามากพอสมควรแล้ว 

  

 ถ้า ADO มีคา่ลดลง แสดงวา่มีการกระจายหุ้น หรือแจกจา่ยหุ้นเกิดขึ �น หรืออีกนยัหนึ�งคือมกีารขายหุ้น

ออกมานั �นเอง ดงันั �นจึงเป็นสญัญาณบอกให้ขายได้ รวมถงึเส้น ADO ตดัเส้นแกนกลาง (50) ลงมา หรือทําฐานตํ�า

ใหมต่ํ�ากวา่ฐานเดิม ก็เป็นสญัญาณบอกให้ขายได้ และหากเส้น ADO ลงมาถึงระดบั 0 ก็มีโอกาสที�จะปรบัตวัสงูขึ �น

ได้ เพราะได้มีการกระจายหุ้นกนัออกมา จนระดบัราคาลดตํ�าลง  จึงน่าเข้าไปซื �อขณะที�เส้น  ADO  อยู่ที�ระดบั 0 นี � 

  

 
  

HIGH/LOW OSCILLATOR (HLO) 

  

HLO เป็นเครื�องมือที�ใช้ดถูึงความสมัพนัธ์ของราคาสงูสดุ ณ วนัปัจจบุนักบัราคาปิดในอดตี โดยนํามาคํานวณเป็น

อตัราสว่นตามผลรวมของช่วงเวลาที�กําหนด เพื�อใช้ดคูวามเปลี�ยนแปลงของราคาในปัจจบุนั 

  

หลกัในการคํานวณ 

  

HLO  มีสตูรในการคํานวณดงันี � 

 

  



 HLO   =   HIGH - CLOSE t-1 *100 

            MAX (A, B, C) 

  

MAX (A,B,C) =   ราคาที�มีคา่มากที�สดุเพียงตวัใดตวัหนึ�งเท่านั �น 

A  =   ราคาสงูสดุวนัปัจจบุนั - ราคาปิดในอดีตย้อนหลงั 1 วนั 

B  =   ราคาสงูสดุ - ราคาตํ�าสดุ ณ วนัปัจจบุนั 

C  =   ราคาปิดในอดีตย้อนหลงั 1 วนั - ราคาตํ�าสดุ ณ วนัปัจจบุนั 

  

หลักการวเิคราะห์ 

  

รูปแบบของกราฟจะแกวง่ตวัอยู่ระหวา่ง -100 ถึง +100 โดยจะมีคา่ 0 เป็นคา่กลาง เพื�อใช้วดัความแตกตา่งของ

ราคาสงูสดุ ณ วนัปัจจบุนักบัราคาปิดในอดีตย้อนหลงั 1 วนัวา่มีความแตกตา่งเพิ�มขึ �นหรือลดลงอย่างไร (คา่ที�อก

มาจะคิดความเปลี�ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต)์  โดยม ี

หลกัการวิเคราะห์ดงันี � 

  

1.  ถ้าเส้นกราฟราคาเพิ�มสงูขึ �นกวา่เส้นกราฟในอดีตแสดงให้เห็นวา่ราคาได้มีการเลปี� ยนแปลงเพิ�มขึ �นใน

ทางบวก ยิ�งเพิ�มสงูมากเท่าใดยิ�งชี �ให้เห็นวา่ราคามีแนวโน้มที�ดี แตถ้่ากราฟขึ �นมาอยู่ในระดบั +100 แสดงวา่ราคา

ได้เปลี�ยนแปลงขึ �นมามากแล้ว อาจจะมีการปรับตวัลดลงได้ในช่วงตอ่ จึงเป็นสญัญาณให้ขาย 

  

2.  ถ้าเส้นกราฟราคาลดลงตํ�ากวา่เส้นกราฟราคาในอดีต แสดงให้เหน็วา่ราคาได้มีการเปลี�ยนแปลงลดลง 

ยิ�งลดลงมากเท่าใดยิ�งชี �ให้เหน็วา่ราคาเริ�มมีแนวโน้มที�ไมด่ ีควรขายออกไปก่อน และถ้ากราฟตกมาจนถงึระดบั -

100 แสดงวา่ราคาได้เปลี�ยนแปลงลดลงมามากแล้ว อาจจะมีการปรับตวัเพิ�มสงูขึ �นได้ในช่วงตอ่ไปจึงเป็นสญัญาณ

ให้ซื �อได้ 

  

3.  ถ้าเส้นกราฟราคาตดัเส้นแกน 0 ขึ �นหรือลงก็อาจบอกได้วา่เป็นสญัญาณให้ซื �อหรือขาย กลา่วคือ ถ้า

กราฟตดัเส้น 0 ขึ �นก็เป็นสญัญาณให้ซื �อ และถ้ากราฟตดัเส้น 0 ลงมาก็เป็นสญัญาณให้ขาย 

  



 
  

เครื�องมือ OSCILLATOR ดงักลา่วข้างต้น ล้วนอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษพอ ๆ กนั ดงันั �น วิธีการที�จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและโทษน้อยที�สดุคือ จงมองเครื�องมือเหลา่นี �ด้วยใจเป็นกลาง ไมโ่น้มเอียง เข้าข้างตวัเอง 

ซึ�งอาจก่อให้เกิดผลเสยีหายได้ และการใช้เครื�องมือมากตวัเข้ามาประกอบกนั ยิ�งมากเท่าใด ก็ยิ�งเป็นผลดีในการ

กลั�น กรอง เช่น การนําเครื�องมือวิเคราะห์แนวโน้มตา่ง ๆ อนัได้แก่ MOVING AVERAGE, TREND LINE เป็นต้น 

ทั �งนี �เพื�อให้ได้มาซึ�งความถกูต้องมากที�สดุตอ่ตวันกัลงทนุเอง 

 

สโตแคสตกิส์    STOCHASTICS 

  

STOCHASTICS  คือ ดชันีวดัการแกวง่ตวัของราคาที�ศกึษาความสมัพนัธ์ การเคลื�อนไหวของราคาใน

ช่วงเวลาหนึ�ง ๆ กบัราคาปิด โดยมาจากข้อสงัเกตที�วา่ ถ้าการสงูขึ �นของราคาหุ้นนั �นมีแนวโน้มสงูขึ �นตอ่ไป ราคาปิด

ของหุ้นนั �นจะอยูใ่กล้กบัราคาสงูสดุ แตถ้่าราคาของหุ้นมีแนวโน้มลดตํ�าลง ราคาปิดจะอยู่ในระดบัเดียวกบัราคา

ตํ�าสดุของวนั 
  

ถ้าราคาหุ้นกําลงัจะเปลี�ยนทิศทางจาก “ขึ �น” เป็น “ลง” เรามกัจะพบวา่ราคาในระหวา่งชั�วโมงการซื �อขาย

อาจจะสงูขึ �น แตร่าคาปิดจะอยูใ่กล้เคียงกบัราคาตํ�าสดุของวนั แตห่ากราคาหุ้นกําลงัจะเปลี�ยนทิศทางจาก “ลง” 

เป็น “ขึ �น” ราคาปิดจะมีราคาใกล้เคียงกบัราคาสงูสดุของวนั แม้วา่ในระหวา่งชั�วโมงซื �อขายราคาอาจจะลดตํ�าลง 
  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาสงูสดุ-ตํ�าสดุกบัราคาปิด ได้ถกูนํามาพฒันาเป็นสตูรสมการในการดแูนวโน้มขึ �น 

หรือลงของราคาหุ้นในช่วงสั �น ๆ โดยนํามาใช้ดวูา่ ราคาปิดอยู่ที�ระดบักี�เปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที�ซื �อขายในช่วง

ระยะเวลาหนึ�ง 
  
หลักการเบื �องต้นในการคาํนวณ  STOCHASTICS 
  

เครื�องมือ  STOCHASTICS  ประกอบด้วย 

 
  



   เส้น %K เป็นเส้น  STOCHASTICS 

   เส้น  %D  เป็นเส้นคา่เฉลี�ยของเส้น  %K 

  

 %K   =          ราคาปิด (วนันี �) - ราคาตํ�าสดุ (ในช่วง n วนั)  

       ราคาสงูสดุ (ในช่วง n วนั) - ราคาตํ�าสดุ (ในช่วง n วนั) 

 %D =   คา่เฉลี�ย (n วนั) ของคา่  %K 

  

หลักการอ่าน STOCHASTICS 
  

สญัญาณเตือน “ซื �อ” เกิดขึ �นเมื�อเส้น  STOCHASTICS เข้าเขต  OVERSOLD ที�บริเวณระดบัตํ�ากวา่ 20% 

และควรซื �อเมื�อเกิดสญัญาณ “ซื �อ” จากการที�เส้น %K ตดัเส้น %D ขึ �น 
  

สญัญาณเตือน “ขาย” เกิดขึ �นเมื�อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERBOUGHT ที�บริเวณระดบัสงูกวา่ 

80% และควรขายเมื�อเกิดสญัญาณ “ขาย” จากการที�เส้น %K ตดัเส้น %D ลง 

  

 
  

รูปแบบของการตัดขึ�นตัดลง 
  

สญัญาณซื �อหรือขายจากการตดัขึ �นหรือลงในทางปฏิบตัิ มกัจะมีบางกรณีเกิดเป็นสญัญาณหลอกขึ �นซึ�ง

อาจทําให้ผู้ลงทนุเสียหาย จึงมกีฎเกณฑ์เพิ�มเติมในการอา่นรูปแบบของการตดัขึ �นหรือลง โดยจะดวูา่รูปแบบใน

ลกัษณะใดที�จะผลกัดนัให้ราคาหุ้นขึ �นหรือลงอย่างรวดเร็ว 
  

การตัดค่อนไปทางขวามือ  (RIGHT-HAND CROSS-OVER) 
  

เนื�องจากเส้น %K เปลี�ยนทิศทางเร็วกวา่เส้น %D โดยจะวิ�งขึ �นหรือลงก่อน และอาจทําให้เกิดสญัญาณ

หลอก ดงันั �นสญัญาณที�ดกีวา่คือ การให้ทั �ง 2 เส้นเคลื�อนไปในทิศทางเดียวกนั ในกรณีเชน่นี � รูปแบบจะออกมาใน

ลกัษณะที�เส้น %K ตดัเส้น %D คอ่นไปทางขวามือ (RIGHT-HAND CROSS-OVER) ซึ�งเป็นสญัญาณที�ชดัเจนกวา่ 

  



 
  

รูปแบบ  HINGE 
  

เป็นรูปแบบการชะลอการขึ �นหรือลงในลกัษณะออ่นตวัลง เป็นเครื�องชี �วา่ราคาหุ้นอาจจะมีการเปลี�ยน

ทิศทางในเร็ว ๆ นี � 

  

 
  

การแยกทางจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับแผนภูมิ STOCHASTICS 
(DIVERGENCE)  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
  

 BEARISH DIVERGENCE  คือการที�ราคาหุ้นสามารถสร้างจดุสงูใหม ่แต ่STOCHASTICS ไมส่ามารถ

สร้างจดุสงูใหมเ่ป็นสญัญาณขาย 

  



 
  

 BULLISH DIVERGENCE  คือการที�ราคาหุ้นสร้างจดุตํ�าใหมที่�ตํ�ากวา่จดุตํ�าเก่า แต ่STOCHASTICS มีจดุ

ตํ�าใหมที่�สงูกวา่จดุตํ�ากวา่ เป็นสญัญาณซื �อ 

  

 
  

รูปแบบ SET-UP 

  

จดุยอดใหมข่อง   STOCHASTICS  สงูกวา่จดุยอดเก่า ในขณะที�ราคาหุ้นไมส่ามารถสร้างจดุสงูใหมแ่ละ

กลบัลดตํ�ากวา่จดุสงูเก่าเป็นสญัญาณเตือนวา่ การลดตํ�าลงของราคาหุ้นไมน่่าจะรุนแรงมากกวา่นี �เรียกวา่  BULL 

SET-UP  และมีโอกาสที�ราคาหุ้นจะดีดตวักลบัสงูขึ �น 



  

 
  

BEAR  SET-UP จดุตํ�าใหมข่อง  STOCHASTICS  ตํ�ากวา่จดุตํ�ากวา่ในขณะที�ราคาหุ้นมจีดุตํ�าใหมส่งูกวา่

จดุตํ�าเก่า  เป็นสญัญาณเตือนวา่ การขึ �นของราคาหุ้นครั �งนี �จะเป็นการขึ �นก่อนที�ราคาจะตํ�าลง 

  

 
  

รูปแบบ  FAILURE แบ่งเป็น  2 ลักษณะคือ 

  

รูปแบบ  KNEE  เส้น %K ตดัเส้น%D ขึ �นและถอยกลบัแตไ่มท่ะลผุา่นเป็นสญัญาณเตือนวา่  ราคาหุ้นยงั

สามารถที�จะเคลื�อนตวัสงูขึ �นตอ่ไปได้ 

  



 
  

รูปแบบ  SHOULDER  เส้น %K ตดัเส้น %D  และดีดตวัสะท้อนกลบัแตไ่มส่ามารถตดัผา่นไปได้เป็น

สญัญาณเตือนวา่ราคาหุ้นใกล้จะออ่นตวัลง 

  

 
  

 

 

 



รูปแบบ GARBAGE แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

  

GARBAGE TOP  เป็นรูปแบบทีเส้น  %K ตดัเส้น %D ขึ �น ๆ ลง ๆ อยู่บริเวณเขตภาวะซื �อมากไป รูปแบบนี �

จะเกิดขึ �นกบัสภาพตลาดที�อยูใ่นภาวะขาขึ �น ซึ�งจะใช้ระยะเวลาหนึ�ง หลงัจากนั �นจะมีการปรบัตวัลง ลกัษณะการ

ปรับตวัลงของ STOCHASTIC จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และจะสามารถดีดตวักลบัสงูข้นได้ทนัที โดยมีลกัษณะที�

คล้ายคลงึกบัตวั V จึงเรียกอีกอย่างหนึ�งวา่ SPIKE BOTTOM 

  

 
  

GARBAGE BOTTOM เกิดขึ �นในสภาพตลาดขาลง และมคีวามหมายตรงกนัข้ามกบั GARBAGE TOP 

โดยรูปแบบการปรบัตวัสงูขึ �นของ  STOCHASTIC จะเป็นไปในลกัษณะ SPIKE TOP 

  

 
  

 



ความหมายของระดับ 0% และ 100% 

  

ระดบั 0%  หมายถึงระดบัที�บอกภาวะขายมากไป  (OVERSOLD) ของหุ้นแต ่ณ ระดบันี �ไมไ่ด้หมายความ

วา่ราคาหุ้นจะลดลงตํ�ากวา่นี �อีกไมไ่ด้ เพียงแตแ่ตบ่อกวา่ ณ ระดบันี �ราคาหุ้นอาจหยดุพกัชั�วคราว หรืออาจดีดตวั

สงูขึ �นเลก็น้อย ในลกัษณะของ  TECHNICAL REBOUND ก่อนที�ราคาจะตกลงตอ่ระดบั 0% จึงอาจตคีวามได้วา่

ราคาหุ้นได้ลดลงมาถึงระดบั  “WEAK” 

  

ระดบั 100 % หมายถึงระดบัที�บอกภาวะซื �อมากไป (OVERBOUGHT) ของหุ้น แต ่ณ ระดบันี �ก็ไมไ่ด้

หมายความวา่ราคาหุ้นจะไมส่ามารถวิ�งขึ �นสงูตอ่ไปได้ แตก่ลบัชี �ให้เห็นวา่หุ้นมีความแขง็แรง (STRONG) จน 

สามารถผลกัดนัให้เส้น STOCHASTIC ขึ �นมาอยู่ที�ระดบั 100% ได้ อย่างไรก็ดี ณ ระดบัราคานี �  STOCHASTIC   

อาจมีการปรับตวัลงมาบ้าง (TECHNICAL CORRECTION)   แตเ่ป็นการปรับตวัเพื�อลดภาวะ OVERBOUGHT  

มากกวา่  

  

 
  

สโตแคสตกิส์แบบเร็ว FAST STOCHASTIC 

  

STOCHASTIC  แบบเร็วนี � เป็นเครื�องมือวดัการแกวง่ตวัของระดบัราคาในปัจจบุนั ภายในช่วงกว้างของ

ระดบัราคา ณ ช่วงเวลาหนึ�ง ๆ ซึ�งมีการแกวง่ตวัที�รวดเร็วมาก จึงทําให้หลายฝ่ายไมนิ่ยมใช้ เนื�องจากมีการแกวง่ตวั

ที�ผนัผวนและไมแ่นน่อน ดงันั �น SLOW STOCHASTIC จึงเป็นที�นิยมใช้มากกวา่  STOCHASTIC นี �ประกอบด้วยคา่

ดชันีสองคา่คือ %K และ %D โดยจะบอกถึงภาวะซื �อมากไป  (OVERBOUGHT) เมื�อ STOCHASTIC ตดัเส้น  80%  

ขึ �นไป  คืออยู่ในช่วงระหวา่งเส้น 80%  ถึง  100  % และจะบอกภาวะขายมากไป (OVERSOLD)  เมื�อ  

STOCHASTIC   เตือนชี �จะเกิดขึ �นเมื�อเส้น %D ตดัเส้น  20% ลงมา  และสญัญาณซื �อจะเกิดขึ �นเมื�อเส้น  %Kตดั



เส้น  %D ขึ �นไป   สําหรับสญัญาณเตือนขายจะเกิดขึ �นเมื�อเส้น %D ตดัเส้น 80% ขึ �นไป   และสญัญาณขายจะ

เกิดขึ �นเมื�อเส้น %K ตดัเส้น  %D ลงมา 

  

FORMULA 

  

FAST %k  =  CURRENT CLOSE – LOWEST LOWn 

       HIGHEST HIGHn – LOWEST LOWn 

  

%D = 3 PERIOD MODIFIED MOVING AVERAGE OF FAST %k 

  

n =  NUMBER OF PERIODS  

  

 
  

สโตแคสตกิส์แบบช้า SLOW STOCHASTIC 

  

SLOW STOCHASTIC  เป็นอีกแบบหนึ�งของเครื�องมือวดัการแกวง่ตวัของราคา ที�ถกูทําให้ราบเรียบขึ �นจาก  

FAST STOCHASTIC   ซึ�ง SLOW STOCHASTIC  ใช้  MODIFIED MOVING AVERAGE  ในการหาคา่  SLOW 

%K  เท่ากบั  3  PERIOD แตใ่น FAST STOCHASTIC คา่ของ  FAST %Kจะใช้ MODIFIED MOVING AVERAGE 

เท่ากบั  1  PERIOD  หรือไมม่ีการเฉลี�ยนั�นเอง 

  

FORMULA 

  

SLOW %K = 3 Period Modified Moving Average of FAST %K  

  

%D =  3 Period Modified Moving Average of  SLOW %K 

  



หลกัการวิเคราะห์  SLOW STOCHASTIC  ใช้หลกัเดียวกนักบั  FAST STOCHASTIC 

  

 
  

สโตแคสตกิส์แบบปรับปรุง MODIFIED STOCHASTIC 

  

MODIFIED  STOCHASTIC   เป็นอีกแบบหนึ�งของเครื�องวดัการแกวง่ตวัของราคา ที�มีความยืดหยุ่นในการ

ใช้งาน โดยสามารถทําให้ราบเรียบขึ �นจาก  FAST STOCHASTIC หรือทําให้แกวง่ตวัมากกวา่ SLOW 

STOCHASTIC 

  

แตเ่ดิม  FAST  STOCHASTIC  ใช้   MODIFIED MOVING  AVERAGE ที�กําหนดช่วงเวลาในการหาคา่  

%D เท่ากบั  3 และ  SLOW  STOCHASTIC   ใช้  MODIFIED MOVING AVERAGE ที�กําหนดช่วงเวลาการหาคา่  

%Kและ %D   เท่ากบั  3  แตใ่น  MODIFIE STOCHASTIC ผู้ใช้สามารถกําหนดคา่ของ MOVING AVERAGE 

เท่ากบัช่วงเวลาใดๆก็ได้ และสามารถกําหนดรูปแบบของ  MOVING AVERAGE ได้ตามต้องการ เพื�อนํามาใช้ใน

การคํานวณหาคา่  %K 

และ %D 

 หลกัการวิเคราะห์ของ  MODIFIED STOCHASTIC  ใช้หลกัเดียวกนักบั FAST และ   SLOW   

STOCHASTIC  

  

 



 วลิเลี�ยมเปอร์เซน็ต์อาร์  WILLIAM %R 

  

%R เป็นเครื�องมือแสดงภาวะซื �อมากไป หรือภาวะขายมากไป ซึ�งพิจารณาจากราคาปัจจบุนัวา่อยู่ ณ 

ระดบัราคาใดในช่วงเวลาหนึ�ง ๆ ที�กําหนด  %Rของช่วงเวลาหนึ�ง ๆ ถกูคํานวณได้ โดยหกัลบราคาปัจจบุนัจากราคา

สงูสดุของช่วงเวลานั �น แล้วหารผลที�ได้นี �ด้วยช่วงกว้างของระดบัราคาของช่วงเวลานั �น ๆ ซึ�งคํานวณได้จากสตูร

ดงัตอ่ไปนี � 

  

%R  =  HIGHn – CURRENT  LAST 

LOWn – HIGHn 

  

เมื�อ   n =  จํานวนเวลา 

HIGHn = ราคาตํ�าสดุในช่วงเวลาที�กําหนด 

LOWn = ราคาตํ�าสดุในช่วงเวลาที�กําหนด 

  

%R จะแตกตา่งจากเครื�องมือตวัอื�น ๆ ในด้านมาตรวดั ซึ�งใช้วดัระดบั 

ภาวะซื �อมากไปหรือขายมากไปโดยมีระดบัอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0 ถึง –100 กลา่วคือระดบั  0  จะอยู่ข้างบน สว่น – 

100  จะอยู่ด้านลา่ง  เหตทีุ�วาง SCALE   ในลกัษณะนี �เพื�อเหตผุลในการคํานวณ ดงันั �นจึงไมต้่องให้ความสําคญักบั

เครื�องหมายลบ 

  

หลักการวเิคราะห์ของ  WILLIAMS 

  สญัญาณซื �อจะเกิดเมื�อ  %R  ได้ตดัเส้นระดบั  -90% ขึ �นไป 

  สญัญาณขายจะเกิดขึ �นเมื�อเส้น  %R  ตดัเส้นระดบั –10% 

  ระดบัภาวะซื �อมากไป  (OVERBOUGHT ) อยู่ในช่วงระหวา่ง 0 ถึง – 10 

  ระดบัภาวะขายมากไป  (OVERSOLD)  อยู่ในช่วงระดบั –90 ถึง – 100 

  

 



 โมเมนตัม MOMEMTUM 

  

โมเมนตมัเป็นเครื�องมือ OSCILLATOR  ที�นิยมใช้ในระยะสั �นอีกตวัหนึ�ง ที�สามารถใช้วดัการแกวง่ตวัของ

ราคา และเนื�องจากเป็นเครื�องมือระยะสั �น จึงเป็นเครื�องมอืที�มกัจะสวนทางกบัแนวโน้มของราคา (COUNTER 

TREND)  โดยจะนํามาใช้ดสูภาพในช่วงสั �น ของตลาดวา่ขณะนั �นอยูใ่นภาวะ”ซื �อมากจนเกินไป” (OVERBOUGHT) 

หรือ “ขายมากจนเกินไป” (OVERSOLD) 

  

สูตรของโมเมนตัม 

  

MOMENTUM  =  P – Pn 

  

P = ราคาปิดปัจจบุนั 

Pn = ราคาปิดเมื�อ  n วนัที�ผา่นมา 

  

 หลงัจากที�ได้คา่ความแตกตา่งของราคา ที�กําหนดช่วงตา่งของเวลาไว้แน่นอนแล้ว นําคา่ที�ได้มาทําเป็น

เส้นกราฟ จะได้เส้นกราฟที�มเีส้นกึ�งกลาง (เส้นศนูย์)   และจะมีสว่นที�เป็นคา่บวกและคา่ลบ  รูปแบบเครื�องมือ

โมเมนตมัจะมีลกัษณะเป็นการเคลื�อนไหว ขึ �นลงอยู่ในช่วงแคบ ๆ  โดยช่วงบนจะเป็นการบอกภาวะ”ซื �อมาก

จนเกินไป”  และช่วงลา่งจะเป็นการบอกภาวะ “ขายมากจนเกินไป” 

  

 
  

 ปกติถ้าใช้ช่วงเลาสั �น ๆ เส้นโมเมนตมัจะปรับตวัขึ �นลงเร็วขึ �น แตถ้่าใช้ช่วงเวลาที�ยาวขึ �น เส้นโมเมนตมัจะ

ปรับตวัขึ �นลงช้ากว้า ทั �งนี �การเลือกใช้จะขึ �นอยูก่บัความเหมาะสมมีข้อสงัเกตวา่ 

  



เนื�องจากหุ้นบางประเภทมีการซื �อขายสมํ�าเสมอ และระดบัราคามีการเหวี�ยงตวัไมม่ากนกั  เชน่หุ้นที�มีทนุ

จดทะเบียนสงู หรือหุ้นที�มีปัจจยัพื �นฐานดี จะมีรูปแบบการเคลื�อนไหวที�ให้ภาพชดัเจน และสามารถอา่นทิศทางได้

ง่าย หุ้นประเภทนี �ไมจํ่าเป็นต้องใช้โมเมนตมั แตส่ําหรับหุ้นที�มีการเคลื�อนไหวขึ �นลงอย่างรวดเร็ว โดยในตลาด

หลกัทรัพย์ไทยหุ้นประเภทนี � มกัจะเป็นหุ้นที�มีราคาตํ�า จะเหมาะกบัการวเิคราะห์โดยใช้เครื�องมือโมเมนตั �ม 

เนื�องจากจะเหน็รูปแบบที�ชดัเจนกวา่ 

  

ประโยชน์ของเครื�องมือโมเมนตั�ม 

1. ใช้สําหรับการลงทนุในช่วงสั �น สามารถนํามาใช้เป็นสญัญาณ  เตือนวา่ ในช่วงระยะเวลานั �น ราคาหุ้นได้ดี

ขึ �นมาจนถึงที�สดุแล้ว และน่าจะมีการปรบัตวัขึ �นทางเทคนิค โดยหุ้นแตล่ะตวัจะมีระดบัสงูสดุของโมเมนตมั

ตา่งกนั 

  

2. สามารถนํามาใช้กบัสภาพตลาดที�ยงัไมม่ีทิศทาง (TRENDLESS) หรือในสภาพตลาดที�เคลื�อนไหวอยู่

ในช่วงแคบ ๆ  ที�เป็นไปใน  ลกัษณะแนวนอน  (SIDEWAYS) 

  

3. นํามาใช้เป็นสญัญาณเตือนวา่ แนวโน้มของตลาดที�กําลงัมีทิศทางขึ �นหรือลงนั �น  “พละกําลงั”  ใกล้จะออ่น

ตวัลงหรือยงัโดยสญัญาณเตือน จะแสดงออกมาในรูปของการแยกทางออก  (DIVERGENCE)  ของราคา

หุ้นกบัเส้นโมเมนตมั โดยเคลื�อนที�ไปในทิศทางที�ตรงข้ามกนั 

  

การอ่านเครื�องมือโมเมนตั�ม 

  

การอา่นเครื�องมือโมเมนตั �ม เป็นการดอูตัราเร่งของการเคลื�อนตวัสงูขึ �น หรือการลดตํ�าลงของราคาหุ้น 

เนื�องจากเครื�องมือนี � เป็นเครื�องมือที�วดัการแกวง่ตวัของราคาหุ้น โดยมเีส้นกึ�งกลาง (CENTER LINE)  เป็น จดุบอก 

เส้นกึ�งกลางนี �จะเป็นเส้น  ZERO LINE 

  

ถ้าราคากําลงัมีแนวโน้มสงูขึ �น ขณะที�เส้นโมเมนตั �มก็อยู่เหนือเส้นกึ�งกลาง และกําลงัมทิีศทางสงูขึ �นเช่นกนั 

จะเป็นสญัญาณบอกให้ทราบวา่ราคากําลงัเพิ�มขึ �นในอตัราเร่งที�สงูขึ �นเรื�อย ๆ เป็นการชี �วา่ทิศทางราคาหุ้นจะพุ่ง

สงูขึ �นตอ่ไปได้ 

  



 
  

ถ้าเส้นโมเมนตั �มเคลื�อนที�ในแนวราบที�ระดบั 0 แสดงวา่ราคาปิดลา่สดุไมม่ีความแตกตา่งจากราคาปิดเมื�อ 

n วนัที�ผา่นมา และบอกถึงแนวโน้มราคาที�จะเคลื�อนไหวอยู่ในช่วงแคบ ๆ (SIDEWAYS) และเมื�อเส้นโมเมนตั �มออ่น

ตวัลง แม้ราคาจะมีแนวโน้มสงูขึ �นก็ตาม จะเป็นสญัญาณเตือนวา่ ราคาที�สงูขึ �นนั �นกําลงัจะหมดแรง 
  

ถ้าเส้นโมเมนตั �มเคลื�อนไหวตํ�ากวา่เส้นกึ�งกลาง แสดงวา่ราคากําลงัตกลงเรื�อย ๆ โดยมีแนวโน้มลง  

(DOWNTREND) 

  

 
  

ข้อสงัเกตที�สําคญัมากสําหรบัการวิเคราะห์โมเมนตั �ม คือ เครื�องมือนี �เป็นการวดัราคาที�แตกตา่งกนัใน

ช่วงเวลาที�กําหนดให้ เชน่ เส้นโมเมนตั �ม 10 วนั จะเป็นการดรูาคาปัจจบุนัเปรียบเทียบกบัราคาใน 10 วนัก่อน  



ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี � 

  

วนัที� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ราคาปิด 100 102 107 108 106 107 104 108 109 108 

วนัที� 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ราคาปิด 110 115 116 114 112 110 111 113 111 108 

ผลตา่ง(10 วนั) 10 13 9 6 6 3 7 5 2 0 

  

เมื�อพิจารณาจากตารางแสดงราคาปิดและคิดคา่โมเมนตั �ม 10 วนั จะพบวา่ ผลตา่งของราคาปิดเมื�อวนัที� 

12 กบัวนัที� 2 มากกวา่ผลตา่งของราคาปิดเมื�อวนัที� 11 กบัวนัที� 1 แสดงวา่เส้นโมเมนตั �มมีแนวโน้มสงูขึ �น และจะ

พบวา่ ผลตา่งของราคาปิดเมื�อวนัที� 15 กบัวนัที� 5 มีคา่เท่ากบัผลตา่งของราคาปิดเมื�อวนัที� 14 กบัวนัที� 4 แสดงวา่

เส้นโมเมนตั �มจะเคลื�อนที�ในแนวราบ และถ้าพิจารณาตอ่ไปจะพบวา่ ผลตา่งของราคาปิดเมื�อวนัที� 18 กบัวนัที� 8 มี

คา่น้อยกวา่ผลตา่งของราคาปิดเมื�อวนัที� 17 กบัวนัที� 7 ซึ�งแสดงวา่เส้นโมเมนตั �มจะมีแนวโน้มลดลง แม้วา่ราคาจริง

อาจจะยงัมีแนวโน้มสงูขึ �นก็ตาม ดงันั �น เส้นโมเมนตั �มจะเป็นตวัชี �นําแนวโน้มของราคาลว่งหน้าอย่างน้อยก้าวหนึ�ง 

ก่อนที�ราคาจริงจะเริ�มเปลี�ยนทิศทาง 
  
ความสําคัญของเส้นกึ�งกลาง  (CENTER LINE) 
  

นกัวิเคราะห์มกัจะใช้เส้นกึ�งกลางในการพิจารณาถึงสญัญาณซื �อ-ขาย โดยถ้าเส้นโมเมนตั �ม ทะลผุา่นเส้น

กึ�งกลางขึ �นไป จะเป็นการแสดงสญัญาณซื �อ ในขณะเดียวกนัถ้าเส้นโมเมนตั �มทะลผุา่นเส้นกึ�งกลางลงมาจะเป็นการ

แสดงสญัญาณขาย เนื�องจากเส้นกึ�งกลางจะบอกถึง “พละกําลงั” ของการเคลื�อนไหวของราคาหุ้น 
  

“พละกําลงั” สามารถบอกถึงแนวโน้มของตลาดตอ่ไปคือ ในแนวโน้มขาขึ �นเส้นกึ�งกลางจะเป็นฐานรองรับ 

ถ้าตลาดมีการปรับตวัลงทางเทคนิคในแนวโน้มขาลง เส้นกึ�งกลางจะเป็นแนวต้านในกรณีตลาดปรับตวัขึ �นทาง

เทคนิค ดงันั �นการทะลผุา่นเส้นกึ�งกลางขึ �นหรือลง จงึมีความสําคญัในแง่ของการปรับทิศทางของตลาด เพราะเป็น

การแสดงถึงการเปลี�ยนแนวโน้ม (TREND) ของตลาด 

  



 
  
ความสําคัญของการแยกทางออกจากกัน (DIVERGENCE) ของราคากับเส้นโมเมนตั�ม 
  

การแยกทางกนัระหวา่งราคากบัเส้นโมเมนตั �มโดยเส้นทั �ง 2 เคลื�อนตวัออกจากกนัไปคนละทิศทาง ถือเป็น

สญัญาณสําคญัที�สดุของการอา่นเครื�องมือโมเมนตั �ม เนื�องจากนํามาใช้เป็นสญัญาณเตือนถึงการเปลี�ยนทิศทาง

ของตลาดหรือราคาหุ้น 
  

BEARISH DIVERGENCE  คือการที�แนวโน้มของระดบัราคามีการเปลี�ยนจากขาขึ �นเป็นขาลงจะเกิดขึ �นใน

กรณีที�ราคาของหุ้นเพิ�มสงูขึ �น แตเ่ส้นโมเมนตั �มไมส่ามารถเคลื�อนตวัสงูขึ �นสอดคล้องกบัราคาเป็นสญัญาณเตือนวา่ 

ตลาดอาจจะมีการปรับตวัในไมช้่า 

  



 
  

BULLISH DIVERGENCE คือการที�แนวโน้มของระดบัราคามีการเปลี�ยนจากขาลงเป็นขาขึ �น เกิดขึ �นใน

กรณีที�ราคาของหุ้นลดตํ�าลง แตเ่ส้นโมเมนตั �มไมเ่คลื�อนตวัตํ�าลงสอดคล้องกบัราคาเป็นสญัญาณเตือนวา่ตลาด

อาจจะมีการปรับตวัขึ �นในไมช้่า 

  

 
  

 

 

 

 



MOVING AVERAGE MOMENTUM 

  

MOVING AVERAGE MOMENTUM  คล้ายกบัเครื�องมือโมเมนตั �มธรรมดา แตเ่รานําความแตกตา่งของ

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�มาทํากราฟแทนราคาปิด ซึ�งทําให้การเคลื�อนไหวมีความราบเรียบกวา่ (SMOOTHED 

VERSION) 
  

สูตร  MOVING AVERAGE MOMENTUM 

  

  MOVING AVERAGE MOMENTUM = MA - MAn 

  

MA =   คา่เฉลี�ยเคลื�อนปัจจบุนั 

MAn =   คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�เมื�อ n วนัที�ผา่นมา 
  
การอ่านเครื�องมือ  MOVING AVERAGE MOMENTUM 
  

การอา่นเครื�องมือ MOVING AVERAGE MOMENTUM มีลกัษณะคล้ายกบัการอา่นความหมายจาก

เครื�องมือโมเมนตั �ม โดยถ้าเส้น MOVING AVERAGE MOMENTUM ทะลผุา่นเส้นกึ�งกลางขึ �นไปเป็นการแสดง

สญัญาณซื �อ และถ้าเส้น MOVING AVERAGE MOMENTUM ทะลผุา่นเส้นนึ�งกลางลงมา ก็เป็นการแสดง

สญัญาณขาย โดยเครื�องมือ MOVING AVERAGE MOMENTUM จะให้สญัญาณที�ช้ากวา่เครื�องมือโมเมนตั �ม แต่

สญัญาณหลอกจะเกิดขึ �นน้อยกวา่ เนื�องจากเส้นมีความราบเรียบขึ �น 

  

 
  



เครื�องมือดัชนีกาํลังสัมพัทธ์  

RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX 

  

RSI เป็นเครื�องมือที�นํามาใช้วดัการแกวง่ตวัของราคาหุ้น สาํหรับการลงทนุในช่วงหนึ�ง เพื�อดภูาวะการซื �อ

มากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมากเกินไป (OVERSOLD) โดยใช้ระดบัเหนือ 70% บอกภาวะ 

OVERBOUGHT และระดบัตํ�ากวา่ 30% บอกภาวะ OVERSOLD และยงัใช้เป็นสญัญาณเตือนวา่ แนวโน้มของ

ราคาหุ้นที�กําลงัมีทิศทางขึ �นหรือลงนั �น กําลงัใกล้จะออ่นตวัลงหรือยงั โดยมีสญัญาณเตือนที�แสดงออกมาในรูปแบบ

ของการแยกทางออก (DIVERGENCE) ระหวา่งราคาหุ้นกบั 14 RSI 
  

ดชันีกําลงัสมัพทัธ์ (RSI) คือ การคํานวณหาพละกําลงั ที�ซอ่นตวัอยู่ของตลาดหรือของหุ้นใดหุ้นหนึ�ง 

(INTERNAL STRENGTH) โดยดจูากอตัราสว่นที� “แกวง่” ไปมาอยู่ระหวา่งการขึ �นลงโดยคดิเป็นเปอร์เซน็ต์ และ

ภายใน “เวลา” ที�กําหนด ซึ�งสว่นใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วนั เราจึงเรียกวา่ 14 RSI 
  

สูตรการคาํนวณ  14 RSI 

  

RSI =    100 -  100 

              1+RS 

  

RS  =   คา่เฉลี�ยของจํานวนที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �นของราคาปิดใน 14 วนั 

   คา่เฉลี�ยของจํานวนที�เปลี�ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 วนั 
  

หรือใช้สูตร 

  

RSI =   100  XU 

                           U+D 

  

U =   AVERAGE OF 14 DAY’S UP CLOSES 

(คา่เฉลี�ยของจํานวนที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �นของราคาปิดใน 14 วนั) 

D =   AVERAGE OF 14 DAY’S DOWN CLOSES 

(คา่เฉลี�ยของจํานวนที�เปลี�ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 วนั) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการคาํนวณ RSI ในช่วง 14 วัน 
  

Day Close U D RSI 

0 100 - -  

1 102 2 -  

2 104 2 -  

3 103 - 1  

4 101 - 2  

5 98 - 3  

6 97 - 1  

7 97 - 0  

8 98 1 -  

9 99 1 -  

10 98 - 1  

11 99 1 -  

12 101 2 -  

13 103 2 -  

14 106 3 -  

Average of U  14/14   

Average of D   8/14  

RSI    63.64% 

  

ระดับซื �อมากเกินไปและขายมากเกินไป (OVERBOUGHT & OVERSOLD) 
  

ระดบั “การซื �อมากเกินไป” ของ 14 RSI อยู่ที�บริเวณระดบัสงูเกิน 70% สว่นระดบัที�มีการขายมากเกินไปอยู่

ตํ�ากวา่บริเวณ 30% และมีกฎวา่ถ้าเส้น 14 RSI ลดตํ�าลงมามากเท่าใดจะทําให้เกิดภาวะ OVERSOLD ซึ�งโอกาสที�

ราคาหุ้นจะตีกลบัขึ �นไปในลกัษณะการ “ปรับตวัทางเทคนิค” มีอยู่สงู ในทางกลบักนั ถ้าเส้น 14 RSI วิ�งสงูขึ �นจนเข้า

ไปในเขต OVERBOUGHT แล้ว โอกาสที�ราคาหุ้นจะมีการปรับตวัลงก็มเีชน่เดยีวกนั 
  
การใช้ 14 RSI ในการวเิคราะห์แผนภูมิราคามี 5 วธีิ 
  

1.  ดยูอด (TOP) และฐาน (BOTTOM) มกัจะเกิดยอดเหนือเส้น 70 และเกิดฐานใต้เส้น 30 โดยปรากฏ

ยอดและฐานให้เห็นก่อนตลาด 

  



 
  

2.  ใช้ดรููปแบบซึ�งจะใช้ดเูช่นเดียวกบัรูปแบบที�เกิดในแผนภมูิราคา แตจ่ะให้ความสําคญักบัรูปแบบ HEAD 

& SHOULDERS ; DOUBLE TOPS & DOUBLE BOTTOMS ในลกัษณะเป็นสญัญาณเตือนวา่ราคาหุ้นจะมีการ

เปลี�ยนทิศทาง โดยเฉพาะถ้ารูปแบบนั �นเกิดขึ �นในบริเวณเขต OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD 

  

 
  

3. ดกูารเหวี�ยงตวัของ 14 RSI ที�ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (FAILURE SWING) โดยการตวดักลบัครั �ง

ตอ่ไปไมป่ระสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในบริเวณเขต OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD 

  



 
  

   TOP FAILURE SWING เกิดขึ �นเมื�อยอดแหลมของ RSI อยู่เหนือเส้น 70 (A) และยอดสงูใหม ่© อยู่ตํ�า

กวา่ยอดสงูเก่า (A) โดย TOP FAILURE SWING จะสมบรูณ์ เมื�อเส้น RSI เคลื�อนที�จากจดุยอด © ลงตํ�ากวา่

จดุตํ�าสดุ (B) ทีอยู่ระหวา่งยอดสงูทั �งสอง (A และ C) 
  

 สัญญาณการขายจะมีอยู่ 3 ช่วง 
  
  เมื�อเส้น RSI อยู่เหนือเส้น 70 ที�ยอดสงู (A) 

  เมื�อเส้น RSI ไมท่ะลเุส้นต้าน (AC) 

  เมื�อเส้น RSI ทะลเุส้นหนนุ (B) 

 โดยทั�วไปแล้วสญัญาณขายตามข้อ 3. จะมีความแมน่ยําสงูสดุ 

  

 
  

 BOTTOM FAILURE SWING เกิดขึ �นเมื�อจดุฐานของ RSI อยู่ตํ�ากวา่เส้น 30 A) และจดุฐานใหม ่(C) อยู่สงู

กวา่จดุฐานเก่า (A) โดย BOTTOM FAILURE SWING จะสมบรูณ์เมื�อเส้น RSI เคลื�อนที�จากจดุฐาน (C) ขึ �นสงู

กวา่จดุสงูสดุ (B) ที�อยู่ระหวา่งจดุฐานทั �งสอง (A และ B) 



  
สัญญาณการซื �อจะมีอยู่  3 ช่วง 

  
  เมื�อเส้น  RSI  อยู่ตํ�ากวา่เส้น 30 ที�จดุฐาน  (A) 

  เมื�อเส้น  RSI  ไมท่ะลเุส้นหนนุ  (AC) 

  เมื�อเส้น  RSI  ทะลเุส้นต้าน (B) 

 โดยทั�วไปแล้วสญัญาณซื �อตามข้อ 3. จะมีความแมน่ยําสงูสดุ 

  

 
  

4.  การดแูนวหนนุและแนวต้าน บางครั �ง RSI จะแสดงระดบัของแรงหนนุ-แรงต้านได้ชดัเจนกวา่แผนภมูิ

ราคา โดยการใช้เครื�องมือวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น TRENDLINES,  MOVING AVERAGES 

  

 
  

5.  การแยกทางออกจากกนัระหวา่งแผนภมูิราคากบั RSI  

 
  



NEGATIVE DIVERGENCE 
  
ในตลาดที�มีแนวโน้มขึ �น เมื�อเกิดลกัษณะการเคลื�อนที�แยกทางกนั (DIVERGENCE) โดยเกิดขึ �นเมื�อราคาใหม ่(C) 

ขึ �นสงูกวา่ยอดสงูของราคาเก่า (A) แต ่RSI ยอดใหม ่(C) อยู่ตํ�ากวา่ RSI ยอดเก่า (A) ตรงจดุนี �จะเป็นสญัญาณ

เตือนวา่การวิ�งขึ �นของราคาจะวิ�งตอ่ไปได้อีกไมน่าน แล้วจะปรับตวัลงมาตาม RSI 

  

 
  

POSITIVE DIVERGENCE 
  

ในตลาดที�ราคามีแนวโน้มลดลง เมื�อยอดตํ�าใหมข่องราคา (C) อยู่ตํ�ากวา่ยอดตํ�าเก่าของราคา (A) ในขณะ

ที� RSI ยอดใหม ่(C) อยู่สงูกวา่ RSI ยอดเก่า (A) ตรงจดุนี �จะเป็นสญัญาณเตือนวา่ ราคาน่าจะสามารถสะท้อนกลบั

สงูขึ �นได้ในไมช้่านี � หรืออาจจะเป็นสญัญาณเตือนวา่ การลดตํ�าลงของราคานั �นใกล้จะจบลง 

  

 
  



ข้อสังเกตของ RSI 
  

1.  ปกติยอดสงูที�สงูกวา่ 70 และยอดตํ�าที�ตํ�ากวา่ 30 จะมีความสําคญัในการวิเคราะห์ 

2.  FAILURE SWINGS (SUPPORT AND RESISTANCE PENETRATION) จะเป็นสญัญาณเตือนวา่จะมี

การเปลี�ยนแปลงของราคา 

3.  โดยทั�วไปแล้ว RSI จะแสดงระดบัแรงหนนุ และแรงต้านได้ชดักวา่ราคา 

4.  เมื�อ RSI เคลื�อนที�ไมต่ามกนักบัราคา (DIVERGENCE) จะชี �ให้เหน็ถึงแนวโน้มที�ราคาจะเปลี�ยนไปตาม

ทิศทางของ RSI 

 

เครื�องมือแสดงการเคลื�อนไหวของระดับราคา 

DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX 

  

 เป็นเครื�องมือที�ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างหนึ�ง ที�มีลกัษณะคล้าย OSCILLATOR ซึ�งใช้ประกอบ 

หรือยืนยนักบัเครื�องมือทางเทคนิคตวัอื�น ๆ โดยเฉพาะกบัการหาแนวโน้มของการเคลื�อนไหวของระดบัราคา โดย

การคํานวณหาคา่ DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX หากคา่ที�หาออกมาได้มีคา่มาก แสดงวา่มีแนวโน้มที�

ชดัเจน โดยคา่ที�คํานวณออกมานี �จะอยู่ในช่วงระหวา่ง 0-100 เท่านั �น 
  

การคํานวณหาคา่ DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX มีสตูรดงัตอ่ไปนี � 

  

+DI =     +DMN 

           TRN 

หรือ 

-DI =     -DMN 

            TNN 
  
+DMN คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของ +DM ณ เวลาปัจจบุนั 

+DM  ราคาสงูสดุในปัจจบุนั - ราคาสงูสดุของวนัก่อน 

-DMN คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของ -DM ณ เวลาปัจจบุนั 

-DM  ราคาตํ�าสดุในปัจจบุนั - ราคาตํ�าสดุของวนัก่อน 

TRN  คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ช่วงที�เป็นจริงที�มีคา่มากที�สดุจาก 

     ผลตา่งระหวา่งราคาสงูสดุวนันี � กบัตํ�าสดุวนันี �  

       (Hightoday - Lowtoday) 

   ผลตา่งระหวา่งราคาสงูสดุวนันี � กบัราคาปิดเมื�อวนันี � 

        (Hightoday - Closeyesterday) 



   ผลตา่งระหวา่งราคาปิดเมื�อวานนี � กบัราคาตํ�าสดุของวนันี � 

      (Closeyesterday - Lowtoday) 

  

การคาํนวณหา DM 
  

คา่ DM จะเป็นคา่ + หรือ - เท่านั �น โดยการหาคา่ +DM หรือ -DM จะเกิดขึ �นจาก 3 กรณี ดงันี � 
  

1.  ราคาสงูสดุของวนัปัจจบุนั (C) สงูกวา่ราคาสงูสดุของวนัก่อน (A) และราคาตํ�าสดุของวนัปัจจบุนั (D) 

สงูกวา่ราคาตํ�าสดุของวนัก่อน (B) คา่ C+A จะเป็นคา่ +DM 

  

 
  

2.  ราคาสงูสดุขงวนัปัจจบุนั (C) ตํ�ากวา่ราคาสงูสดุของวนัก่อน (A) และราคาตํ�าสดุของวนัปัจจบุนั (D) ตํ�า

กวา่ราคาตํ�าสดุของวนัก่อน (B) คา่ D-8  จะเป็นคา่ -DM 

  

 
  



3.  ราคาสงูสดุของวนัปัจจบุนั (C) สงูกวา่ราคาสงูสดุของวนัก่อน (A) และราคาตํ�าสดุของวนัปัจจบุนั (D) 

ตํ�ากวา่ราคาตํ�าสดุของวนัก่อน (B) สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี 
  

 ถ้าผลตา่งของราคาสงูสดุมากกวา่ผลตา่งของราคาตํ�าสดุ คา่ C-A จะเป็น +DM 

 ถ้าผลตา่งของราคาตํ�าสดุ มากกวา่ผลตา่งของราคาสงู คา่ D-B จะเป็น -DM 

  

 
  

หมายเหตุ :  ในกรณีที�ระดบัราคาสงูสดุของวนัปัจจบุนัเทา่กบั หรือตํ�ากวา่ราคาสงูสดุของวนัก่อน และ

ราคาตํ�าสดุของวนัปัจจบุนั เท่ากบัหรือสงูกวา่ ราคาตํ�าสดุของวนัก่อน จะไมม่ีคา่ DM หรือเรียกวา่ ZERO DM 

  

 
  

การหาค่า DI 
  

เมื�อได้คา่ DM มาแล้วก็จะสามารถคํานวณหาคา่ความสมัพนัธ์ของ DIRECTIONAL MOVEMENT โดย

การคํานวณหาคา่ DIRECTIONAL INDICATIOR (DI) จากสตูรข้างต้น 
  

ขั �นตอ่ไปเพื�อให้คา่ DIRECTIONAL INDICATOR เป็นเครื�องมือที�มีความหมายน่าเชื�อถือมากขึ �น เรากจ็ะ

คํานวณหาคา่ DI 14 วนั หรือ DI 14 เหตทีุ�ใช้คา่ 14 วนั เพราะวา่นาย J. Wells Wilder ซึ�งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนี �ได้

ทดลองคา่จากเวลาที�ตา่งกนั จนกระทั�งเขาพบวา่การใช้ระยะเวลาเท่ากบั 14 วนันั �นจะให้คา่ที�เหมาะสมและถกูต้อง

มากที�สดุ จากนั �นเราจะได้คา่ +DI14 และ -DI14 



  

 
  

หลักการวเิคราะห์ 
  

จากการคํานวณหาคา่ DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX (DI) 
  

เมื�อนําคา่ DI มาวาดกราฟ หากเส้น +DI14 ตดัเส้น -DI14 ขึ �นไป (การเคลื�อนที�ในทางบวกมากกวา่ทางลบ) 

ถือเป็นสญัญาณซื �อ (BUY SIGNAL) เพราะแสดงถงึราคามีแนวโน้มขึ �น 

  

ในทางตรงกนัข้ามถ้าเส้น +DI14 ตดัเส้น -DI14 ลงมา (การเคลื�อนที�ในทางลบมากกวา่ทางบวก) ถือเป็น

สญัญาณขาย (SELL SIGNAL) เพราะแสดงถงึราคามีแนวโน้มลง 

  

ดัชนีการแกว่งตัวของทศิทางการเคลื�อนที�ของราคา 
DIRECTIONAL OSCILLATOR 

  

เป็นการดดัแปลงจากเส้น +DI และ -DI ให้เหลือเพียงเส้นดชันีเพียงเส้นเดียว (DO) โดยการแกวง่ตวัของ

เส้นดชันีนี �จะแกวง่ตวัอยู่ในแนวระดบัเส้นศนูย์ เส้นดชันีนี �เกิดจากการที�เรานําคา่ -DI หกัออกจากคา่ +DI โดยที� 

  

   ถ้า +DI มีคา่มากกวา่ -DI เส้นดชันีนี �จะแก่วงตวัอยู่เหนือระดบัเส้นศนูย์ 

   ถ้า -DI มีคา่น้อยกวา่ -DI เส้นดชันีนี �จะแกวง่ตวัอยูใ่ต้ระดบัเส้นศนูย์ 
  

DIRECTIONAL OSCILLATOR (DO) จะให้สญัญาณซื �อขายเหมือนกบั DI ดงันั �นเราจึงสามารถที�จะ

เลือกใช้เครื�องมืออย่างใดอย่างหนึ�งที�เราถนดัตามต้องการ 
  
 

 



หลักการวเิคราะห์ 
  

สญัญาณซื �อ เกิดเมื�อ เส้นดชันีตดัแกนศนูย์ขึ �นไปเป็นคา่บวก  

สญัญาณขาย เกิดเมื�อ เส้นดชันีตดัแกนศนูย์ลงไปเป็นคา่ลบ 

  

 
  

ดัชนีทศิทางการเคลื�อนที�ของราคาโดยเฉลี�ย 
AVERAGE DIRECTIONAL INDEX 

  

หลงัจากที� นาย J.WEELS WILDER คิดค้นทฤษฎี DIRECTIONAL INDICATOR (DI) ขึ �นมาแล้วนั �น เขา

สงัเกตเหน็วา่น่าจะมเีครื�องมือตวัอื�นที�จะมาช่วยสนบัสนนุสญัญาณตา่ง ๆ จากคา่ DI ดงันั �น นาย J.WELLS 

WILDER จึงได้คิดทฤษฎีขึ �นมาใหมอ่ีกแบบหนึ�ง คือ AVERAGE DIRECTIONAL INDEX (ADX) ซึ�งคา่ของ ADX นี �

เราสามารถที�จะปรับระยะของเวลาได้ โดยขึ �นอยู่กบัผู้ใช้แตโ่ดยปกตเิราจะใช้ 14 วนั เนื�องจากได้มีการทดลองแล้ว

วา่ การใช้ระยะเวลา 14 วนันั �นจะมนียัสําคญัที�สดุ 
  

ค่า ADX จะหาได้จากสูตร 

  

ADX    =   DXt+DXt-1+DXt-2+…+DXt-n+1 

  n 
  

DX =   (+DI) - (-DI) 

      (+DI) + (-DI) 

  

 



โดยที� ADX คือ   ดชันีทิศทางการเคลื�อนที�ของราคาโดยเฉลี�ย 

 DXt คือ   ดชันีทิศทางการเคลื�อนที� ณ วนัปัจจบุนั 

 n คือ   จํานวนวนั 
  

คา่ ADX นี �จะวิ�งขึ �นลงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0-100 โดยคา่ ADX ควรที�จะมีคา่มากกวา่ 20-25 ขึ �นไป จึงจะบอก

ถึงทิศทางของการเคลื�อนที� หรือสญัญาณซื �อขายจากเส้น DI ได้ชดัเจนยิ�งขึ �น 
  

แตห่ากมีสญัญาณซื �อใน DI แล้ว (+DI มากกวา่ -DI) แตค่า่ ADX มีคา่น้อยกวา่ 20-25 ลงมา สญัญาณซื �อ

จาก DI อาจจะไมถ่กูต้องเท่าใดนกั 

  

 
  

ค่าเฉลี�ยเคลื�อนที� ร่วมทาง / แยกทาง 
MOVING AVERAGES CONVERGENCE/ DIVERGENCE 

  

เครื�องมือที�ใช้สําหรับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ในปัจจบุนันั �นมีอยู่มากมายหลายวิธี แตล่ะวิธีจะให้

สญัญาณซื �อขายที�ถกูต้อง ชดัเจน ในสภาพตลาดที�แตกตา่งกนั ซึ�งขึ �นอยู่กบัปัจจยัตา่ง ๆ เครื�องมือที�เหมาะสําหรับดู

วงจรหุ้นในระยะสั �น - ปานกลาง (4-6 อาทิตย์) ที�ราคาหุ้นมีการเคลื�อนไหวอยูใ่นช่วงกว้าง ๆ คือ คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�

ร่วมทาง - แยกทาง (MACD) 
  

MACD เป็นเครื�องมือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคที�สร้างขึ �น และพฒันาโดย GERALD APPEL ในปี ค.ศ.1979 

ซึ�งเป็นเครื�องมือที�เคลื�อนที�ไปในทิศทางเดียวกบัราคา (TREND FOLLOWING) สามารถใช้วดัระดบั (DEGREE) 

ตลาดวา่เป็นตลาด BULL หรือตลาด BEAR 
  



 วธีิการคาํนวณ 

เส้น MACD สร้างขึ �นโดยใช้ความตา่งระหวา่งเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 2 เส้น โดยที�เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�เส้น

หนึ�ง ใช้ระยะเวลาในการคํานวณยาวกวา่เส้นคา่เฉลี�ยฯ อีกเส้นหนึ�ง และเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� 2 เส้นนี � นิยมใช้เส้น

คา่เฉลี�ยเคลื�อนที�แบบ EXPONENTIAL สว่นจํานวนวนัที�นํามาหาคา่เฉลี�ย ก็อาจเปลี�ยนแปลงได้ แตที่�นิยมใช้กนั

ทั�วไปคือ 12 วนั และ 25 (หรือ 26 วนั) มีข้อสงัเกตวา่ เส้นคา่เฉลี�ยระยะยาวนี � จะมีระยะเวลายาวนาน กวา่เส้น

คา่เฉลี�ยระยะสั �นประมาณ 1 เท่า 
  

การให้สญัญาณซื �อขายที�นิยมวิธีหนึ�งของ MACD คือ การใช้สญัญาณ (SIGNAL LINE) ตดักบัเส้น MACD 
  
MACD   =  EMA (12 DAYS) - EMA (25 DAYS) 

SIGNAL LINE  =    EMA 9 DAYS OF MACD 

EMA    =   EXPONENTIAL MOVING AVERAGE 
  

เส้น MACD และเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) จะเหวี�ยงตวัอยู่บนกราฟที�มี SCALE 0 เป็นคา่แกนกลาง 

  

 
 
 
 
 
 



หลักการวเิคราะห์ 

 

1.  ถ้า MACD มีคา่เป็นบวก แสดงวา่ราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขึ �นระยะกลาง 

2.  ถ้า MACD มีคา่เป็นลบ แสดงวา่ราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มลงระยะกลาง 

3.  ถ้า MACD มีคา่เป็นบวก และตดัเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) ขึ �นไป แสดงวา่ราคาหุ้นมีแนวโน้ม

สงูขึ �น เป็นสญัญาณซื �อ (BUY SIGNAL) 

4.  ถ้า MACD มีคา่เป็นลบ และตดัเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงวา่ราคาหุ้นมีแนวโน้มลดลง 

เป็นสญัญาณขาย (SELL SIGNAL) 

5.  ถ้า MACD มีคา่เป็นบวก แตต่ดัเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงวา่ราคาหุ้นกําลงัมีแนวโน้ม

ชะลอการลงหรือปรับตวัขึ �นช่วงสั �น 

6.  ถ้า MACD มีคา่เป็นลบ แตต่ดัเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) ขึ �นไป แสดงวา่ราคาหุ้นกําลงัมีแนวโน้ม

ชะลอการลงหรือปรับตวัขึ �นช่วงสั �น 

7.  ถ้า MACD มีคา่เป็นบวก และอยูใ่นระดบัสงูใกล้เคยีงกบัยอดเก่า แสดงวา่ราคาหุ้นมีโอกาสที�จะทรงตวั

หรือปรับตวัลดลง 

8.  ถ้า MACD มีคา่เป็นลบ และอยู่ในระดบัตํ�าใกล้เคียงกบัฐานเก่า แสดงวา่ราคาหุ้นมีโอกาสที�จะทรงตวั

หรือปรับตวัสงูขึ �น 

9.  ถ้า MACD และเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) มีคา่เป็นบวก แสดงวา่ตลาดเป็นตลาด BULL 

10. ถ้า MACD และเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) มีคา่เป็นลบ แสดงวา่ตลาดเป็นตลาด BEAR 
  

ข้อสังเกต 
  

เครื�องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ MACD นี � อาจมีข้อจํากดัสําหรับตลาดหุ้นไทย ในความเป็นจริง คือ 

MACD มกัจะให้สญัญาณซื �อขายคอ่นข้างช้า ดงันั �น จึงควรนําเอาเครื�องมืออื�น ๆ ที�ใช้สําหรับดวูงจรหุ้นในระยะสั �น

มาประกอบพิจารณาในการซื �อขายด้วย เชน่ STOCHASTIC และ MOMENTUM เป็นต้น 
  

การใช้เครื�องมือ MACD เพียงอย่างเดียว มกัจะทําให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้กําไรสงูสดุ ดงันั �น จึงควรนําหลกัการของ 

DIVERGENCE มาประกอบการตดัสนิใจ 
  
การแยกตัวออกจากกันของ MACD กับดัชนีราคา (DIVERGENCE) 
  
DIVERENCE คือ การแยกตวัออกจากกนัของ MACD กบัราคาหุ้นมี 2 ลกัษณะคือ 
  

1.  NEGATIVE DIVERGENCE จะเกิดขึ �นเมื�อ MACD มีการปรับตวัลงสวนทางกบัการสงูขึ �นของดชันีราคา 

เป็นการเตือนวา่ราคาหุ้นอาจมีการปรบัตวัลง 

  



 
  

2.  POSITIVE DIVERGENCE จะเกิดขึ �นเมื�อ MACD มีการปรับตวัสงูขึ �นสวนทางกบัการลดลงของดชันี

ราคา เป็นการบอกวา่การลดลงของราคาหุ้นใกล้สิ �นสดุ 

  

 
  

เพื�อให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนสงูสดุ ผู้ลงทนุควรจะรอจนกวา่จะเห็นรูปแบบ NEGATIVE หรือ POSITIVE 

DIVERGENCE เสียก่อน และควรใช้เครื�องมือการวเิคราะห์ทางเทคนิคอื�น ๆ มาประกอบด้วย MACD 

OSCILLATOR (MACDO) 

  

MACD OSCILLATOR (MACDO) 

  

MACD OSCILLATOR คือ การเปลี�ยนเส้น MACD และเส้นสญัญาณ (SIGNAL LINE) ให้เป็นเส้นดชันี

เส้นเดียวที�เคลื�อนไหวอยู่รอบเส้นศนูย์ 
  



วิธีการคํานวณ 
  

MACD OSCILLATOR   =   MACD - SIGNAL LINE 
  

หลักการวเิคราะห์ 
  

คือ ถ้า MACD OSCILLATOR ตดัเส้นศนูย์ขึ �นเป็นสญัญาณซื �อ และตดัเส้นศนูย์ลงเป็นสญัญาณขาย 

  

 
  

MACD OSCILLATOR ให้สญัญาณเหมือนกบั MACD ขึ �นอยู่กบัผู้ใช้วา่ชอบแบบใด 

  

MOVING AVERAGE OSCILLATOR (MAO) 

  

M/A OSCILLATOR เป็นเครื�องมือที�แสดงความแตกตา่งระหวา่งเส้นราคาเฉลี�ย 2 เส้น วา่ระดบัราคาเฉลี�ย

เส้นหนึ�งเปลี�ยนแปลงสงูขึ �นหรือตํ�าลงจากราคาเฉลี�ยอีกเส้นหนึ�งในช่วงเวลาหนึ�ง ๆ มากน้อยเพียงไร จํานวนวนัที�

นํามาคํานวณหาราคาเฉลี�ยทั �ง 2 เส้นนี �ไมกํ่าหนดแน่นอน สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
  

วิธีการคํานวณ 

  

M/A OSCILLATOR =   ราคาเฉลี�ย 1 - ราคาเฉลี�ย 2 

    =   MA1 - MA2 

  

MA1 =   ราคาเฉลี�ยฯกี�วนัก็ได้ ซึ�งอาจจะเป็นราคาปิดของแตล่ะวนั 

MA2 =   ราคาเฉลี�ยฯที�มจํีานวนวนัมากกวา่ MA1 จํานวนวนัที�นํามาหา 



ราคาเฉลี�ยมีทั �งในระยะสั �นและกลาง โดยในระยะสั �นจะใช้คา่เฉลี�ยประมาณ 5 ถึง 10 สว่นในระยะกลางจะ

ใช้คา่เฉลี�ยในระยะ 25 ถึง 75 วนั 
  
หลักการวเิคราะห์ 
  

1.  ในระยะปานกลาง เส้นศนูย์จะเป็นแนวรบัในแนวโน้มขึ �น และเป็นแนวต้านในแนวโน้มลง แสดงถึงการ

เปลี�ยนแนวโน้ม (TREND) ของราคาหุ้น คือ 
  

 ถ้า MAO เป็นบวกและอยูเ่หนือเส้นศนูย์ แสดงวา่ราคาอยูใ่นแนวโน้มขึ �น 

 ถ้า MAO เป็นลบและอยู่ตํ�ากวา่เส้นศนูย์ แสดงวา่ราคาอยูใ่นแนวโน้มลง 
  

2.  ในระยะสั �น 
  

   ในแนวโน้มขึ �น ถ้า MAO มีคา่เป็นบวกและอยู่สงูในระดบัใกล้เคียงยอดเก่า แสดงวา่ตลาดอยู่ในภาวะซื �อ

มากเกินไป (OVERBOUGHT) ราคาอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู จึงอาจมีการทรงตวัหรือปรับตวัลง เป็นสญัญาณ

ให้ขาย 

  ในแนวโน้มลง ถ้า MAO มีคา่เป็นลบและอยูต่ํ�าในระดบัใกล้เคียงมาตรฐาน แสดงวา่ตลาดอยู่ในภาวะขาย

มากเกินไป (OVERSOLD) ราคาอยู่ในระดบัคอ่นข้างตํ�า จงึอาจมีการทรงตวัหรือปรบัตวัสงูขึ �น เป็น

สญัญาณให้ซื �อ 

 

 

เส้นหุ้นบวก / ลบสะสม 

ADVANCE / DECLINE LINE (A/D LINE) 

  

ความหมายและการคาํนวณ 
  

A/D LINE เป็นเครื�องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกชนิดหนึ�ง ใช้มองแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว ของ

ทิศทางการเคลื�อนไหวของกลุม่หุ้น ซึ�งหาได้จากผลตา่งสะสมของจํานวนหุ้นบวก (หุ้นที�ราคาปิดสงูขึ �นจากวนัก่อน

หน้า) กบัจํานวนหุ้นลบ (หุ้นที�ราคาปิดตํ�าลงจากวนัก่อนหน้า) โดยใช้สตูรการคํานวณดงันี � 

A/D   =   (A-D) + A/D ของวนัก่อนหน้า 
  

A =   จํานวนหุ้นที�มีราคาปิดเปลี�ยนแปลงเป็นบวก 

D =   จํานวนหุ้นที�มีราคาปิดเปลี�ยนแปลงเป็นลบ 

หมายเหต ุ   A/D LINE จะไมนํ่า VOLUME ในการซื�อขายเข้ามาคํานวณด้วยเลย 
  

 

 



ตวัอย่างการคํานวณ A/D LINE 
  

ตวัเลขสมมตุิที�จดุเริ�มต้นสําหรบั A/D LINE วนัแรก อาจจะเป็นตวัเลขจํานวนหนึ�ง เช่น 1,000 10,000 หรือ 

20,000 โดยขึ �นอยู่กบัความพอใจของผู้วิเคราะห์แตล่ะคนไป 

สมมตุิ  A/D LINE วนัแรกเท่ากบั 1,000 การหาค่า A/D LINE จะเป็นดงันี � 

 

วนัที� จํานวนหุ้นปิดบวก จํานวนหุ้นปิดลบ ผลตา่ง A/D 

1    1000 

2 46 162 -116 884 

3 31 177 -146 738 

4 67 109 -42 696 

5 100 57 43 739 

6 30 181 -151 588 
  
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง A/D LINE กับดัชนีตลาดฯ 
  

ความสมัพนัธ์มีด้วยกนั 2 รูปแบบ คือ 
  

1.  CONVERGENCE หมายถึงการที� A/D LINE กบัดชันีตลาดฯ เคลื�อนไหวไปในทิศทางเดียวกนั ซึ�งเป็น

การสนบัสนนุวา่ ดชันีตลาดฯ จะเคลื�อนไหวไปในทิศทางนั �นตอ่ไป 
  

  BEARISH CONVERGENCE ถ้าดชันีตลาดฯ มีจดุตํ�าสดุใหมที่�ตํ�ากวา่จดุตํ�าสดุเดิม และ A/D LINE ก็มีจดุ

ตํ�าสดุใหมที่�ตํ�ากวา่จดุตํ�าสดุเดิมเช่นกนั เป็นการบอกแนวโน้มวา่ดชันีตลาดฯ จะลดลงตอ่ไปอีก 
  

   BULLISH CONVERGENCE ในทิศทางตรงกนัข้ามถ้าดชันีตลาดฯ มจีดุสงูสดุใหมที่�สงูกวา่จดุสงูสดุเดิม 

และ A/D LINE ก็มีจดุสงูสดุใหมที่�สงูกวา่จดุสงูสดุเดิมเชน่กนั จะบอกถึงแนวโน้มดชันีตลาดฯ วา่จะขึ �นไปตอ่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่าง  BEARISH CONVERGENCE 

  

 
  

2.  DIVERGENCE หมายถึงการที� A/D LINE กบัดชันีตลาดฯ เคลื�อนไหวในทิศทางตรงข้ามกนั ซึ�งแยกเป็น 

2 ลกัษณะคือ 
  

   BEARISH DIVERGENCE คือ การแยกตวัออกจากกนัของ A/D LINE กบัดชันีตลาดฯ โดยที�ดชันีตลาด

ยงัคงเพิ�มขึ �น ขณะเดียวกบัตวั A/D LINE กลบัตํ�าลงเรื�อย ๆ 
  

ลกัษณะเชน่นี �เป็นสญัญาณเตือนให้ผู้ลงทนุระวงัวา่ ตวัดชันีตลาดฯ อาจมีแนวโน้มที�จะตดลงมาซึ�ง

สญัญาณเตือนนั �นอาจใช้ระยะเวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือนกวา่ที�ดชันีตลาดฯ จะตกลงมาจริง แตยิ่�ง A/D LINE 

และดชันีตลาดฯ แยกตวัออกจากกนันานเท่าไหร่ ดชันีตลาดฯ ยิ�งมีโอกาสจะตกลงมามากเท่านั �น 
  

ดงันั �น เมื�อเกิดสญัญาณเตือนในลกัษณะนี �ขึ �นมา ผู้ลงทนุจงึยงัไมจํ่าเป็นที�จะต้องออกจากตลาดทนัที แตข่อ

แนะนําให้ผู้ลงทนุปฏิบตัิตนดงัตอ่ไปนี � 
  

    ลดขนาดของการลงทนุ 

    การลงทนุควรที�จะเป็นการลงทนุระยะสั �น (เข้าไวออกไว) 

    เลือกลงทนุในหุ้นที�นิยมเลน่กนัในขณะนั �น 
  

   BULLISH DIVERGENCE คือ การแยกตวัออกจากกนัของ A/D LINE กบัดชันีตลาดฯ ในลกัษณะที�ดชันี

ตลาดฯ อยู่ในช่วงลดลง ขณะที� A/D LINE กลบัเริ�มทรงตวัและมีแนวโน้มสงูขึ �น 
  

ลกัษณะเชน่นี �เป็นการบอกเราวา่ ดชันีตลาดฯ มีแนวโน้มที�จะดีดตวักลบั เนื�องจากหุ้นสว่นใหญ่เริ�มที�จะมี

ราคาเพิ�มขึ �นแล้ว 

 
  



ตวัอย่าง  BEARISH DIVERGENCE 

  

 
  

การประยกุตใ์ช้ A/D LINE โดยการนําเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� (MOVING AVERAGE) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
  

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของ A/D LINE สามารถใช้บอกแนวรบั (SUPPORT) และแนวต้าน (RESISTANCE) 

ได้เช่นเดียวกบัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของดชันีตลาดฯ และในบางครั �ง จะให้สญัญาณเตือนที�เร็วกวา่ด้วย 
  

ตวัอย่าง  การหา SUPPORT และ RESISTANCE 

 

(รูปเสยี) 

 

  

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที� ที�จะใช้ขึ �นอยู่กบันกัวิเคราะห์แตล่ะทา่น แตที่�นิยมใช้ในตลาดหุ้นไทย คือ เส้นคา่เฉลี�ย

เคลื�อนที� 10 วนั 25 วนั 75 วนั และ 200 วนั ของ A/D LINE ซึ�งมีลกัษณะเหมือนเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ของดชันี

ตลาดฯ 
  

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�ดงักลา่วข้างต้นนี �เอง ที�ถือเป็นแนวรับและแนวต้านสําหรับเส้น A/D LINE โดยกรณีที�

เส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�เส้นใดเส้นหนึ�งอยู่เหนือ A/D LINE ณ ระดบันั �นถือเป็นแนวต้าน และถ้าเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�

เส้นใดอยู่ใต้ A/D LINE ณ ระดบันั �นกถื็อเป็นแนวรับ 
  

สว่นกรณีสญัญาณที�เกิดขึ �นแบง่เป็น สญัญาณในทางบวก (POSITIVE) โดยเกิดเมื�อ A/D LINE เคลื�อนที�

ตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�เส้นใดเส้นหนึ�งขึ �นไป และสญัญาณในทางลบ (NEGATIVE) ที�เกิดจาก A/D LINE เคลื�อนที�

ตดัเส้นคา่เฉลี�ยเคลื�อนที�เส้นใดเส้นหนึ�งลงมา 
  



หมายเหต ุ สญัญาณบวกหรือลบที�เกิดมาจาก A/D LINE นี �จะมีนํ �าหนกัน้อยกวา่สญัญาณซื �อและขายของ

ดชันีตลาดฯ และสญัญาณเหลา่นี �เมื�อเกิดจะถือเป็นตวัสนบัสนนุการขึ �นหรือลงของดชันีฯ (กรณี A/D LINE มีทิศทาง

เดียวกบัดชันีฯ) หรือถ่วงการขึ �นหรือลงของดชันีฯ (กรณี A/D LINE มีทิศทางตรงกนัข้ามกบัดชันีฯ) 
  
ความหมายเมื�อ A/D LINE ตัดเส้นค่าเฉลี�ยเคลื�อนที�ขึ �นหรือลง 
  

กรณี    สญัญาณ 

 A/D LINE  ตดั SMA 10 ลง  ระยะสั �นเริ�มไมด่ ี

 A/D LINE  ตดั SMA 25 ลง  ระยะสั �นถึงกลางเริ�มไมด่ ี

 A/D LINE  ตดั SMA 75 ลง  ระยะกลางเริ�มไมด่ ี

 A/D LINE  ตดั SMA 200 ลง  ระยะยาวเริ�มไมด่ ี

 A/D LINE  ตดั SMA 10 ขึ �น  ระยะสั �นเริ�มด ี

 A/D LINE  ตดั SMA 25 ขึ �น  ระยะสั �นถึงกลางเริ�มด ี

 A/D LINE  ตดั SMA 75 ขึ �น  ระยะกลางเริ�มด ี

 A/D LINE  ตดั SMA 200 ขึ �น  ระยะยาวเริ�มด ี

  

เส้นแนวโน้ม   TREND LINE 

  

เส้นแนวโน้ม (TREND LINE) หมายถึง ทิศทางของหุ้นที�มกีารเคลื�อนที�ไปในแนวทางใดทางหนึ�ง ตาม

แนวโน้มนั �น ๆ ทําให้เราทราบถึงแนวโน้มของราคาหุ้นในอนาคต เราสามารถนําเส้นแนวโน้มไปหาแนวต้าน, แนวรับ 

หรือหาทิศทางของราคาได้ในแผนภมูิแบบแท่ง, แผนภมูิแบบแท่งเทียน หรือในแผนภมูิแบบ POINT & FIGURE 

และเราสามารถนําเอาเส้นแนวโน้มไปใช้ร่วมกบั เครื�องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตวัอื�น ๆ ได้ เช่น RSI, MOMENTUM 

ฯลฯ 
  
การวเิคราะห์แนวโน้ม 
  

การวิเคราะห์แนวโน้มสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  

   แนวโน้มขึ �น  (UPTREND) 

   แนวโน้มลง  (DOWNTREND) 

   แนวโน้มที�เคลื�อนตวัไปทางด้านข้าง  (SIDEWAYS TREND) 
  

แนวโน้มขึ �น  (UPTREND) 
  

มีรูปแบบที�จดุยอดของราคาที�ขึ �นไปในแตล่ะครั �งจะสงูกวา่ยอดเก่า และราคาตํ�าสดุของหุ้นที�ลดลงในครั �ง

ใหมจ่ะสงูกวา่ครั �งก่อน โดยเส้นแนวโน้มขึ �น (UPTREND LINE) จะเป็นเส้นตรงที�ลากผา่นจดุตํ�าอย่างน้อยสองจดุใน



แนวขึ �น โดยไมค่วรมีจดุฐานที�ตํ�ากวา่เส้นแนวโน้มขึ �นดงักลา่ว ตอ่มาหากราคาหุ้นตกทะลผุา่นเส้นแนวโน้มนี � เป็น

การบอกถึงแนวโน้มหุ้นจะเปลี�ยนเป็นลง 

  

 
  

 แนวโน้มลง  (DOWNTREND) 
  

มีรูปแบบที�จดุยอดของราคาที�ขึ �นไปในแตล่ะครั �งจะตํ�ากวา่ยอดเก่า และจดุตํ�าสดุของการลดลงครั �งใหมจ่ะ

ตํ�ากวา่ครั �งก่อน โดยเส้นแนวโน้มลง (DOWNTREND LINE) จะเป็นเส้นตรงที�ลากผา่นจดุสงูสดุอย่างน้อยสองจดุใน

แนวลง โดยไมค่วรมีจดุยอดที�สงูกวา่เส้นแนวโน้มลงดงักลา่วตอ่มา หากราคาหุ้นทะลผุา่นเส้นแนวโน้มนี �ขึ �นไป เป็น

การบอกถึงแนวโน้มหุ้นจะเปลี�ยนเป็นขึ �น 

  

 
  

แนวโน้มที�เคลื�อนตัวไปทางด้านข้าง  (SIDEWAYS TREND) 
  

มีลกัษณะเป็นการเคลื�อนที�ของราคาหุ้นอยู่ในช่วงหนึ�ง ๆ โดยไมม่ีการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ �นอย่างมี

นยัสําคญั 

  



 
  

แนวรับ / แนวต้าน 
  

เนื�องจากแนวโน้มมีลกัษณะเป็นขาขึ �น (UPTREND) ขาลง (DOWNTREND) และเคลื�อนตวัไปทางด้านข้าง 

(SIDEWAYS) เราจึงสามารถลากเส้นตรงระหวา่งจดุตํ�ากบัจดุตํ�า (เส้นแนวรับ) และจดุยอดกบัจดุยอด (เส้นแนว

ต้าน) ได้ ทําให้เกิดม ี
  

   เส้นแนวรับ (SUPPORT LINE) คือ ระดบัแนวที�ราคาหุ้นที�ตกลงมาสามารถย้อนกลบัขึ �นไป 

    เส้นแนวต้าน (RESISTANCE LINE) คือ ระดบัแนวที�ราคาหุ้นที�วิ�งขึ �นไปแล้วมีการดีดกลบัลงมา 
  

ดงันั �น เราสามารถนําเส้นแนวโน้มมาใช้ในการสร้างช่องทาง (CHANNEL) การเคลื�อนที�ของราคาหุ้น 

ได้ 3 แบบ ดงันี � 
  

แนวรับแนวต้านในแนวนอน 

(HORIZONTAL SUPPORT AND RESISTANCE) 
  

ระดบัราคาจะวิ�งอยู่ภายในช่วงแนวรับและแนวต้านในแนวนอน โดยเมื�อราคาเคลื�อนตวัขึ �นและไปพบกบั

เส้นต้าน ราคาหุ้นจะดีดตวัลง ในทางตรงกนัข้ามเมื�อราคาเคลื�อนที�ไปจนพบกบัแนวรับ ก็จะดีดตวัขึ �น โดยเคลื�อนตวั

สลบัขึ �นลงไปมาในลกัษณะแนวระนาบ 

  



 
  

แนวรับแนวต้านในแนวโน้มขึ �น 
(BULLISH SUPPORT AND RESISTANCE) 

  
เกิดเมื�อเราลากเส้นระหวา่งจดุยอดกบัจดุยอด และฐานกบัฐาน จะเห็นวา่เส้นแนวโน้มมีลกัษณะในทางขึ �น 

และเมื�อราคาตกตํ�ากวา่เส้นที�ลากระหวา่งฐานลงมา แสดงให้เห็นถึงราคาหุ้นจะมีการเปลี�ยนแนวโน้มไปเป็นลง 

  

 
  

แนวรับแนวต้านในแนวโน้มลง 
(BEARISH SUPPORT AND RESISTANCE) 

  
เกิดเมื�อเราลากเส้นระหวา่งจดุยอดกบัจดุยอด และฐานกบัฐาน จะเห็นวา่เส้นแนวโน้มมีลกัษณะในทางลง 

และเมื�อราคาทะลผุา่นเส้นที�ลากระหวา่งจดุยอดขึ �นไป แสดงถึงวา่ราคาของหุ้นจะมีการเปลี�ยนแนวโน้มไปเป็นขึ �น 

  



 
  

เส้นคู่ขนาน  (PARALLEL LINE) 
  

โดยปกตเิมื�อเส้นราคาตดัผา่นแนวรับหรือแนวต้านแล้ว ทําให้เราสามารถคาดคะเนได้วา่จะมีการเปลี�ยน

แนวโน้มเกิดขึ �น แตถ้่าราคาเพียงตดัผา่นแนวรับหรือแนวต้านไปได้เพียงเลก็น้อยแล้วดีดตวักลบั และเข้าไปอยู่ใน

แนวรับและแนวต้านอนัเดิม ทําให้เราเสียโอกาสในการทํากําไร เพราะเราต้องซื �อหรือขายก่อนที�การเปลี�ยนแนวโน้ม

จะเกิดขึ �นจริง ดงันั �นเราจึงนําเส้นคูข่นาน (PARALLEL LINE) มาช่วยในการสร้างช่องทาง (CHANNEL) ที�เรา

สามารถยอมรับได้ โดยไมต้่องพิจารณาวา่ จะมกีารเปลี�ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ �น 
  

แถบช่องทางนี �ทําได้โดยการลากเส้นขนานจากยอดสงูหรือฐานตํ�าสดุที�สําคญั ที�เกิดขึ �นในระหวา่งแนวโน้ม

นั �น ระดบัของราคาจะถกูคาดคะเนวา่จะคงอยู่ภายในช่องทางใหมนี่ � เช่น กรณีตวัอย่างในแนวโน้มขึ �น  เมื�อราคา

ทะลเุส้นแนวโน้ม XY ลงไปถึงจดุ A แล้วดีดตวักลบัไปที�จดุ B เราจะใช้จดุ A เป็นจดุในการลากเส้นขนาน PQ และ

เมื�อการตกครั �งตอ่ไปของราคาหุ้นไมเ่กินเส้น PQ เรายงัไมถื่อวา่มีการเปลี�ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ �น 

  

 
  

 



พชิฟอร์ก  (PITCHFORK) 
  

เส้น PITCHFORK เป็นอีกรูปแบบหนึ�งของเส้นแนวโน้มแบบเส้นคูข่นาน แตม่ีลกัษณะพิเศษคือ จะเป็นเส้น

คูข่นานเพียง 3 เส้น โดยมีเส้นที�สองหรือเส้นกลาง แบ่งครึ�งระยะทางระหวา่งเส้นบนและเส้นลา่งที�เกิดจากการลาก

ผา่นจดุสงูสดุและจดุตํ�าสดุของช่วงเวลานั �น สว่นการตคีวามหมายของแนวรับแนวต้านจะเหมือนกบั เส้นคูข่นาน

แบบอื�น ๆ 

  

 
  

SPEED LINES 
  

เป็นเทคนิคที�ประกอบด้วย TRENDLINES (เส้นแนวโน้ม) กบั PERCENTAGE RETRACEMENT (การ

ย้อนกลบัของราคา ณ ระดบัเปอร์เซนต์ตา่ง ๆ) เทคนิคนี �พฒันาโดย DESON GOULD OF ANAMETRICS ซึ�งเป็น

การนําความคิดในเรื�องของการแบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 สว่นมาประยกุตใ์ช้ โดย SPEED LINES มีความแตกตา่ง

จาก PERCENTAGE RETRACEMENT ที� SPEED LINES เป็นการวดัอตัราการเพิ�มขึ �นหรือลดลงของแนวโน้ม 

(อตัราเร่งของแนวโน้ม) 
  

หลักการสร้าง  SPEED LINES 
  

BULLISH SPEED LINES เริ�มจากหาจดุตํ�าสดุและสงูสดุของแนวโน้มขึ �น แล้วลากเส้นตั �งฉากจากจดุยอด

มายงัฐาน โดยเส้นตั �งฉากนี �จะถกูแบ่งออกเป็น 3 สว่น SPEED LINES จะเริ�มลากจากจดุตํ�าสดุผา่นระดบั 1/3 และ 

2/3 ของเส้นตั �งฉากตามลําดบั 
  

BEARISH SPEED LINES วิธีการสร้างเส้น SPEED LINES จะตรงกนัข้ามกบั BULLISH โดยเริ�มจากหา

จดุสงูสดุและตํ�าสดุของแนวโน้มลง แล้วลากเส้นตั �งฉากจากจดุตํ�าสดุมายงัยอด โดยเส้นตั �งฉากนี �จะถกูแบ่งออกเป็น 

3 สว่น SPEED LINES จะเริ�มลากจากจดุสงูสดุผา่นระดบั 1/3 และ 2/3 ของเส้นตั �งฉากตามลําดบั 
  



หลักการวเิคราะห์ 
  

ทฤษฎีของ SPEED LINES จะคล้ายกบั 33% และ 66%  RETRACEMENT 
  

ในแนวโน้มขึ �น การปรับตวัลงของราคา โดยปกตหิยดุลงที� SPEED LINES เส้นบน (2/3) แตห่ากวา่ราคา

ยงัคงตกตํ�ากวา่เส้นบน แนวรับตอ่ไปจะอยู่ที�  SPEED LINES เส้นลา่ง (1/3) หากราคาตกทะลแุนวรับนี �ลงไป ราคา

จะมีโอกาสตกตอ่เนื�องกลบัไปสูร่ะดบัเริ�มต้นของแนวโน้มขึ �นที�ผา่นมา 
  

ในแนวโน้มลง หากวา่ราคาสามารถดีดตวัขึ �นทะล ุ SPEED LINES เส้นลา่ง (2/3) จะเป็นการแสดงถึง

โอกาสที�ราคาอาจสามารถวิ�งขึ �นตอ่ไปยงั SPEED LINES เส้นบน และหากราคาทะลผุา่นแนวต้านนี �ขึ �นไป ราคาจะมี

โอกาสขึ �นตอ่เนื�องไปสูร่ะดบัเริ�มต้นของแนวโน้มลงที�ผา่นมา 
  

เช่นเดยีวกบัเส้นแนวโน้มโดยทั�วไป แนวรับของ SPEED LINES จะเปลี�ยนเป็นแนวต้านหลงัจากราคามกีาร

ทะลผุา่นแนวรับนั �นลงไปและในทางตรงกนัข้าม แนวต้านของ SPEED LINES จะเปลี�ยนเป็นแนวรับหลงัจาก ราคา

มีการทะลผุา่นแนวต้านนั �นขึ �นมา เช่นในแนวโน้มขึ �น หากราคาทะลผุา่น SPEED LINES เส้นบน (2/3) ลงมาแล้วไป

พบกบัแนวรับที� SPEED LINES เส้นลา่ง (1/3) เราถือวา่ SPEED LINES เส้นบน (2/3) จะเปลี�ยนเป็น แนวต้าน 

หลงัจากนั �นถ้าราคาสามารถทะลผุา่นแนวต้านนี �ขึ �นไปได้ ราคาอาจมีโอกาสสงูขึ �นกวา่ยอดสงูสดุเดิม 
  

หลกัการนี � สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในแนวโน้มลงได้เชน่กนั 
  

   สญัญาณซื �อ 

    เกิดเมื�อราคาทะลผุา่น SPEED LINES ที�เป็นแนวต้านขึ �นไป 

    เกิดเมื�อราคาตกมาพบ SPEED LINES ที�เป็นแนวรับแล้วดีดตวักลบั 

   สญัญาณขาย 

    เกิดเมื�อราคาทะลผุา่น SPEED LINES ที�เป็นแนวรับลงไป 

    เกิดเมื�อราคาวิ�งขึ �นมาพบ SPEED LINES ที�เป็นแนวต้านแล้วปรับตวัลง 

  



 
 
ฟิบอนนาซี�  FIBONACCI 

  

FIBONACCI เป็นชื�อเรียกเลขอนกุรม ที�ตั �งขึ �นตามผู้คดิค้นคือ LEONARDS FIBONACCI และได้มีการ

บนัทึกไว้ในราวต้น ค.ศ.ที� 13 จากการที�เขาได้สงัเกต และศกึษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ง ๆ เชน่ รูปแบบของ

ฟ้าแลบ รูปแบบของผลไม้ตา่ง ๆ และรูปแบบของเปลือกหอยทาก เป็นต้น พบวา่ การเกิดของปรากฏการณ์เหลา่นั �น

มีรูปแบบที�เป็นปกติ และคอ่นข้างสมํ�าเสมอ (Regular) ซึ�งเขาได้นํามาคิดเป็นตวัเลขทางคณิตศาสตร์ คือ 1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 และตอ่ ๆ ไป โดยตวัเลขเหลา่นี �จะมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั กลา่วคือ ตวัเลขตวัหลงัเป็น

ผลบวกของสองตวัเลขก่อนหน้า เช่น 1 บวก 2 เท่ากบั 3 และ 3 บวก 5 เท่ากบั 8 เป็นต้น และอตัราสว่นของตวัเลข

ก่อนหน้าตอ่ตวัตามติดมาหลงัจากใน 4 ตวัแรกแล้ว จะเข้าใกล้อตัราสว่น 0.618 เสมอหรือกลบักนัที�เข้าใกล้

อตัราสว่น 1.618 ทั �งนี �เมื�อตวัเลขยิ�งเพิ�มขึ �นมาก ๆ ความเข้าใกล้อตัราสว่น 0.618 และ 1.618 ยิ�งมากเชน่กนัดงั

ตวัอย่างตอ่ไปนี � 

 

 

  



1/1  =  1.0 1/1  =  1.0 

1 / 2  =  .5 2/1  =  2.0 

2/3  =  .667 3/2  =  1.5 

3/5  =  .60 5/3  =  1.667 

5/8  =  .625 8/5  =  1.6 

8/12  =  .615385 13/8  =  1.625 

13/21  =  .619048 21/13  =  1.61538 

21/34  =  .617647 34/21  =  1.61905 

34/55  =  .618182 55/34  =  1.61765 

55/89  =  .618056 89/55  =  1.61818 
  

อตัราสว่นนี �ตอ่มา เป็นตวัเลขทางคณิตศาสตร์ที�เป็นที�รู้จกักนัดีของชาวกรีกและอียิปต์สมยัโบราณ โดย

เรียกอตัราสว่นนี �วา่ อตัราสว่นทอง  (Golden Ratio) และได้มีการนําอตัราสว่นนี �ไปประยกุตใ์ช้ได้ดกีบัวิชาการดนตรี 

ศิลปะการสถาปัตยกรรม และชีววทิยา และเชื�อกนัวา่ชาวกรีก ใช้หลกัของอตัราสว่นนี �ในการก่อสร้างโบสถ์พาธินอน 

(Parthenon) ที�มีสถาปัตยกรรมอนังดงามในกรุงเอเธนส์ และชาวอียิปต์กเ็ชน่เดยีวกนั ใช้หลกัของอตัราสว่นนี �ในการ

สร้างปิรามิด 
  

จากตวัเลข FIBONACCI ดงักลา่ว ตอ่มาได้มีการประยกุตนํ์ามาใช้ในการวเิคราะห์การเคลื�อนที�ของราคา

หุ้นที�เชื�อวา่ มีการเคลื�อนไหวในรูปแบบที�คอ่นข้างแนน่อนเพื�อที�จะใช้ค้นหาแนวโน้ม แนวต้าน แนวรับ สญัญาณซื �อ

และขาย ของราคาหุ้น โดยมีรูปแบบอยู่ 3 ลกัษณะ คือ 
  

   ฟิบอนนาซี�แบบเส้นขนาน  (FIBONACCI LINES) 

   ฟิบอนนาซี�แบบพดั  (FIBONACCI FAN LINES) 

   ฟิบอนนาซี�แบบระยะเวลา  (TIME ZONES) 
  

โดยใน 2 รูปแบบแรก (แบบข้อ 1 และ 2) จะเกี�ยวข้องกบัเรื�องราคาเป็นสําคญั ในขณะ รูปแบบหลงั (แบบ

ข้อ 3) จะเกี�ยวข้องกบัเรื�องเวลา 

  

ฟิบอนนาซี�แบบเส้นขนาน  (FIBONACCI LINES) 

  

การสร้างรูปแบบนี � สามารถทําได้ทั �งในแนวนอน หรือตามแนวโน้มที�กําลงัขึ �นหรือลงอยู่ โดยในแนวนอน 

เริ�มต้นจะต้องหาจดุสงูสดุ หรือตํ�าสดุของแนวโน้มที�มนียัสาํคญัของราคาหุ้นเสียก่อน แล้วทําการสร้างเส้นตรง

แนวนอน (Horizontal line) ผา่นจดุนั �น, สว่นในแนวโน้มขึ �น เริ�มต้นด้วยการสร้างเส้นแนวโน้มขึ �นจากจดุตํ�าสดุอย่าง

น้อยสองจดุ, สําหรับในแนวโน้มลง จะเริ�มด้วยการสร้างเส้นแนวโน้มลงจากจดุสงูสดุอย่างน้อยสองจดุ 
  



หลงัจากนั �น ให้สร้างเส้นตรงที�ขนานกบัเส้นแรก โดยลากผา่นจดุสงูสดุหรือตํ�าสดุที�ตรงข้ามกบัเส้นแรก และ

ตอ่มาก็สร้างเส้นขนานในช่องระหวา่งเส้นทั �งสอง ตามอตัราสว่น 38.2% 50.0% และ 61.8% ตามอตัราสว่นเลข

ฟิบอนนาซี� (FIBONACCI RATIO) เพื�อแบ่งช่องวา่งระหวา่งเส้นขนานระหวา่งจดุสงูสดุและตํ�าสดุ และ ณ เส้นตรง

ขนานระดบั 38.2%, 50.0% และ 61.8% นี �เองทําหน้าที�เป็นทั �งแนวรับหรือแนวต้านสําหรบัราคา และเมื�อราคาหุ้น

สามารถวิ�งทะลผุา่นขึ �นหรือลงก็จะให้สญัญาณซื �อหรือขายตามลําดบั 

  

 
  

จากรูปภาพ เป็นตวัอย่างของฟิบอนนาซี�แบบเส้นขนานในแนวนอน เรากําหนดให้จดุ A เป็นจดุสงูสดุ และ

จดุ B เป็นจดุตํ�าสดุ โดยมีเส้นขนาน C, D, และ E เป็นตวัแบ่งความกว้างระหวา่งจดุ A และ B ตามอตัราสว่นเลข

ฟิบอนนาซี� และสําหรับการวิเคราะห์ เราจะเห็นได้วา่ ในชว่งระหวา่ง JUNE ถึง SEP. ดชันีตลาดหุ้นไทยมกีาร

เคลื�อนไหวอยู่ในกรอบกว้าง ๆ ระหวา่งเส้น C ที�กรณีนี �ทําหน้าที�เป็นแนวต้านและเส้น E ที�ทําหน้าที�เป็นแนวรับใน

ขณะที�มเีส้น D อยู่ตรงกลาง ซึ�งทําหน้าที�เป็นแนวรับเมื�ออยู่ตํ�ากวา่ราคาหุ้น และแนวต้านในกรณีอยู่สงูกวา่ราคาหุ้น 

เราเหน็ได้จากการเคลื�อนที�ของดชันีฯ ตามกราฟ ที�เมื�อใดที�ดชันีฯ มีการเคลื�อนไหวขึ �นไปใกล้แนวต้าน (เส้น C) จะ

หกัหวัลง ซึ�งเกิดขึ �นถงึ 4 ครั �งในช่วงระยะเวลา JUNE-SEP. ที�ผา่นมา จนประสบความสําเร็จวิ�งทะลผุา่นได้ในที�สดุ 

และวิ�งสงูขึ �นอย่างรวดเร็วในช่วง SEP. ในทางกลบักนั ดชันีฯ ก็จะหกัหวัสงูขึ �น เมื�อเข้าใกล้แนวรับตามเส้น D และ E 

แตถ้่าทะลแุนวรับลงไปได้ก็จะลงอย่างรวดเร็วเช่นกนั อาทิเช่น ในช่วงปลาย MAY 
  

สําหรับรูปฟิบอนนาซี�แบบเส้นตรงในแนวโน้มขึ �นและลง เป็นดงัตวัอย่างตอ่ไปนี � 

  



 
  

ฟิบอนนาซี�แบบพัด  (FIBONACCI FAN LINES) 
  

การสร้าง FIBONACCI FAN LINES ในเบื �องต้น กเ็หมือนกบักรณีแบบเส้นตรงแนวนอน คือต้องหาจดุ

ตํ�าสดุ และสงูสดุของแนวโน้มที�มนียัสําคญัของราคาหุ้นกอ่น แล้วสร้างเส้นแนวโน้มจากจดุตํ�าสดุหรือสงูสดุที�ระดบั 

38.2%, 50.0% และ 61.8% ตามลําดบั เพื�อแบ่งความกว้างระหวา่งจดุสงูสดุและจดุตํ�าสดุ (ปกติเครื�องจะสร้างเส้น 

FAN LINES ให้) 
  

เส้น FAN LINES ทั �ง 3 เส้นนี � จะเป็นแนวรับและแนวต้าน สําหรับราคาหุ้น และเมื�อราคาหุ้นทะลผุา่นเส้น 

FAN LINES เส้นใดขึ �นไป ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงสญัญาณให้ซื �อ ในทางตรงกนัข้ามถ้าทะลผุา่นเส้น FAN LINES 

ลงมาก็บอกถึงสญัญาณให้ขาย และโดยปกติแล้ว เมื�อราคาหุ้นตกทะลผุา่นแล้วแนวรับลงมา ราคาหุ้นจะลงอย่าง

รวดเร็วไปสูแ่นวรับเส้นตอ่ไป ในทางกลบักนัถ้าราคาหุ้นสามารถทะลผุา่นเส้นแนวต้านขึ �นไปได้ กจ็ะวิ�งขึ �นอย่าง

รวดเร็ว ขึ �นไปทดสอบแนวต้านที�อยูเ่หนือกวา่ตอ่ไป 

  

 
  



ฟิบอนนาซี�แบบช่วงระยะเวลา  (TIME ZONES) 
  

เป็นการสร้างช่วงระยะเวลา โดยใช้ตวัเลข FIBONACCI เป็นตวัแบ่ง โดยจะเริ�มจากยอดตํ�าสดุหรือสงูสดุ

ของแนวโน้ม ทั �งนี �เมื�อราคาหุ้นเข้าใกล้ หรือตรงกบัเส้นตรงที�แบ่งช่วงระยะเวลา อาจจะมีสญัญาณที�บ่งบอกวา่ 

แนวโน้มหุ้นจะดําเนินตอ่ไปตามแนวโน้มเดิม หลงัจากมีการชะลอตวั หรือเกิดการเปลี�ยนแปลงแนวโน้มที�มี

นยัสําคญั 

  

 
  

หมายเหต ุ เมื�อมีรูปแบบและความหมายของ FIBONACCI แตล่ะแบบแล้ว การวิเคราะห์และพิจารณา

ประกอบกนั ยิ�งจะทําให้มีความหมาย และความแน่นอนมากขึ �น เชน่ในกรณีที�ราคาหุ้นอยู่เหนือจดุที� FANLINES 

และ TIMEZONE มาพบกนั ซึ�งถือเป็นจดุแนวรบั การที�ราคาหุ้นทะลผุา่นจดุหรือแนวดงักลา่วลงมาได้ ยากกวา่การ

ที�จะผา่นแนวรับตาม FAN LINES เพียงอย่างเดยีว ในทํานองเดียวกนั ราคาหุ้นจะผา่นแนวต้านตรงที� FAN LINES 

มาบรรจบกนั TIMEZONE ได้ยากกวา่แนวต้านตาม FAN LINES อย่างเดียวเช่นกนั 
  

เครื�องมือ FIBONACCI นี � เหมาะสําหรับการหาแนวโน้มระยะปานกลาง และระยะเวลาสําหรบัจดุตํ�าสดุ 

และสงูสดุ ควรห่างกนัอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน จงึจะมคีวามแมน่ยําในการชี �แนวโน้ม และมีข้อน่าสงัเกตอีก

ประการหนึ�งวา่ แนวรับหรือแนวต้าน สําหรบัการวิเคราะห์ราคาหุ้นโดยทั�วไปจะใช้ตวัเลข 38%, 50% และ 62% ของ

การขึ �นหรือลง ซึ�งแตกตา่งเลก็น้อยจากตวัเลข FIBONACCI คือ 38.2%, 50.0% และ 61.8% 

 

 
 
 

 
 



ทฤษฎีแกน GANN THEORY 

  

GANN THEORY เป็นผลงานของ W.D. DAN เน้นความสมัพนัธ์ของ “ราคา” กบั “เวลา” โดยมองวา่ระดบั

ของราคา หรือระดบั SUPPORT และ RESISTANCE มาจากพฤติกรรมของผู้ลงทนุ ซึ�งอาจกําหนดโดยใช้เปอร์เซ็นต์

เป็นเครื�องวดั โดยระดบัที�จะเป็น RESISTANCE และ SUPPORT จะอยู่ที� 100% จากจดุสงูสดุและตํ�าสดุที�เคย

เกิดขึ �นก่อนหน้านั �น และหลงัจาก 100% การเคลื�อนไหวของระดบัราคา จะคอ่ย ๆ ลดลงเป็นลําดบั เป็น 50%, 25% 

และ 12.5% 
  

W.D.GANN ได้นําเทคนิค 2 ชนิด มาประกอบในการสร้าง GANN THEORY  โดยเทคนิคแรก เน้น

ความสมัพนัธ์ของราคา กบั เวลา เรียกวา่ GANN’S GEOMETRIC ANGLE สว่นอีกเทคนิคใช้แสดงระดบั 

SUPPORT และ RESISTANCE เรียกวา่ PERCENTAGE RETRACEMENT 
  
GANN’S GEOMETRIC ANGLE 
  

ความสมัพนัธ์ของการเปลี�ยนแปลงระหวา่งราคากบัเวลา เป็นพื �นฐานสําคญัของทฤษฎี GANN ในเรื�องของ

มมุทางเรขาคณิต (GEOMETRIC ANGLES) ซึ�งเราจะเรียกวา่เส้น GANN’S GEOMETRIC ANGLES ซึ�งก็คือ การ

ลากเส้นแนวโน้มจากจดุสงูสดุ หรือตํ�าสดุในอดีต ซึ�งเส้นที�สําคญัที�สดุจะเป็นเส้นแนวโน้มที�ลากออกมา แล้ววดัมมุ

ได้ 45 องศา ซึ�งจะเขียนแทนด้วยเครื�องหมาย 1 X 1 
  

PRICE ANGLE ที�ใช้ใน GANN มีดงันี � 
  

1 x 8 =   82.5 องศา   1 x 4 =   75  องศา 

1 x 3 =   71.25  องศา   1 x 2 =   63.25  องศา  

1 x 1 =   45 องศา   2 x 1 =   26.25  องศา 

3 x 1 =   18.75  องศา   4 x 1 =   15  องศา 

8 x 1 =   7.5  องศา 
  

ตวัเลขตวัแรก จะหมายถงึ “เวลา” และตวัหลงั จะหมายถึง “ราคา” ดงันั �น 1 x 1 หมายความวา่ เมื�อเวลา

เปลี�ยนแปลงไป 1 ช่วงเวลา (อาจเป็น วนั, สปัดาห์ หรือเดอืน) ระดบัราคาจะเปลี�ยนไป 1 ช่วงเวลา ถ้าเส้นแนวโน้มนี �

เป็นเส้น UPTREND ราคาก็เปลี�ยนแปลงสงูขึ �น ถ้าเป็นเส้น DOWNTREND ราคาก็เปลี�ยนแปลงลดลงถ้าเป็น 1X2 

หมายความวา่ เวลาเปลี�ยนไป 1 ช่วงเวลา ราคาเปลี�ยนไป 2 ช่วงราคา ถ้าเป็น 2x1 หมายความวา่ เวลาเปลี�ยนไป 2 

ช่วงเวลา ราคาเปลี�ยนไป 1 ช่วงราคา 
  

นอกจากนั �น GANN ยงัใช้มมุ 45 องศา ในทางเรขาคณิตมาประกอบในการดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งราคา

กบัเวลา โดยมองวา่เส้นทแยงมมุ 45 องศา เป็นเส้นกั �นระหวา่ง BULLISH กบั BEARISH คือ ตลาดจะยงัคงเป็น

ตลาด BULL ถ้าเส้นราคาอยู่เหนือเส้นทแยงมมุ 45 องศา ที�วิ�งขึ �นและตลาดจะเป็นตลาด  BEAR ตราบที�เส้นราคา



อยู่ตํ�ากวา่เส้นทแยงมมุ 45 องศา ที�วิ�งลง การทะลเุส้นทแยงมมุ 45 องศา ดงักลา่ว จะแสดงถึงแนวโน้มของราคาที�

เปลี�ยนไป 

  

 
  

 
  

PERCENTAGE RETRACEMENT 
  

GANN แบ่งการเคลื�อนไหวของราคาเป็น 10 สว่น ดงันี � 
  

1/8 =   12.5%  2/8 =   25% 

1/3 =   3.3%  3/8 =   37.5% 

4/8 =   50%  5/8 =   62.5% 

2/3 =   67%  6/8 =   75% 

7/8 =   87.5%  8/8 =   100% 

  



 แตล่ะเส้นเปอร์เซ็นต์ จะเป็นระดบั SUPPORT และ RESISTANCE ของราคาที�เคลื�อนไหวขึ �นลง เส้นเหลา่นี �

จะเป็นเส้นในแนวนอน 
  
การวเิคราะห์แนวโน้มโดยใช้  GANN THEORY 
  

การวิเคราะห์แนวโน้มนั �น GANN จะใช้เทคนิคทั �งสองอย่างที�กลา่วมาข้างต้นประกอบกนัโดย 
  

ขั �นแรก  จะเริ�มจากการลากเส้นตรงในแนวนอนแบ่งช่วงราคาระหวา่งจดุสงูสดุและตํ�าสดุ ออกเป็น 8 สว่น 

ได้แก่ 1/8 2/8 3/8 4/8 … 8/8  โดยเส้นที�มคีวามสําคญัตอ่การวิเคราะห์สว่นใหญ่จะเป็นเส้น 4/8 หรือ 50% และ 3/8 

(38.2%) กบั 5/8 (61.8) หรือ FIBONACCI NUMBER 
  

นอกจากนี � GANN ยงัได้แบ่งช่วงราคา ณ ระดบั 1/3 แบะ 2/3 อีก 2 สว่น ซึ�งถึงวา่เป็นระดบัที�มีความสําคญั

ตอ่การวิเคราะห์เช่นกนั 
  

โดยการวิเคราะห์ด้วยเส้นเหลา่นี � ในแนวโน้มขึ �นจะถือเป็น SUPPORT และในแนวโน้มลงจะถือเป็น 

RESISTANCE 
  

ขั �นที�สอง  จะเป็นการสร้างเส้น GEOMETRIC ANGLES จดุสําคญัของการเริ�มต้นลากเส้น GANN’S 

BEOMETHIC ANGLES คือ เมื�อเริ�มมองเห็นยอด PEAK หรือ BOTTOM ของราคาในอดีต ก็ลากเส้น 1x1 ขึ �นมาไม่

วา่จะเป็น UPTREND หรือ DOWNTREND จากนั �นก็ลากเส้นอื�น ๆ ขึ �นประกอบการพิจารณาตอ่ไป 
  
หลักการวเิคราะห์ 
  

ณ ระดบัราคาต้นเดือน FEB. ซึ�งเป็นยอด PEAK ให้ลากเส้น DOWNTREND LINE 1X1 จะเป็นระดบั 

RESISTANCE จนกระทั�งระดบัราคาหุ้นทะลเุส้นนี �ขึ �นมา เมื�อต้นเดือน APR. จึงถือวา่ราคาเริ�มเปลี�ยน TREND และ

จากจดุ BOTTOM เมื�อกลางเดือน MAR.  ถ้าเราลากเส้น UPTREND 1X2 และ 1x1 ดงันั �นในช่วงที�ราคาเริ�มเปลี�ยน 

TREND จะมี SUPPORT LINE  อยู่ที�เส้น 1x2 จนกระทั�งกลางเดือน APR. เมื�อราคาลงมาตํ�ากวา่เส้น SUPPORT 

1x2 ระดบั SUPPORT ตอ่ไปจึงเป็นเส้น 1x1  

  



 
  

ในช่วงเดือน JAN.-FEB. ซึ�งเราจะเหน็วา่ราคาหุ้นขึ �นมาอยา่งรวดเร็วมาก ถ้าเราลากเส้น GANN LINES 

ตั �งแตจ่ดุเริ�มต้นเดือน JAN เป็นเส้น UPTREND จะเห็นวา่แนวโน้มสว่นใหญ่อยู่บนเส้น 1x4 ซึ�งถือวา่ขึ �นมาเร็ว

เกินไป ระดบัที�เหมาะสมควรอยู่บนเส้น 1x1 ราคาจึงเริ�มปรับตวัลง และที�มมุ A ซึ�งเป็นมมุที�ใกล้เคยีง 90 องศา 

นบัวา่เป็นจดุ SUPPORT ที�สําคญั ระดบัราคาจึงเริ�มเปลี�ยนแนวโน้มขึ �นมาอีกครั �งหนึ�ง 

  

 
  

ณ เดือน JAN ซึ�งเป็น BOTTOM ในขณะนั �น ถ้าเราลาดเส้น GANN LINES ขึ �นมาเป็นเส้น  UPTREND 7 

เส้น ตั �งแต ่1x8  ไปจนถึง 8X1 และเมื�อราคาขึ �นไปถึงจดุ PEAK ในเดือน FEB. ก็เริ�มปรบัตวัลงมา ให้เราลากเส้น 

GANN LINES เป็นลกัษณะ DOWNTREND จากจดุ PEAK  จดุที�เส้น UPTREND 1X1 ตดัเก็บ DOWNTREND 

1X2 คือ ที�มมุซึ�งใกล้เคยีง 90 องศา จดุถือวา่เป็น  STRONG SUPPORT 

 



COMPARISON 
  
ความหมาย 
  

COMPARISON คือ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื�อหาความแขง็แกร่ง โดยเปรียบเทียบ (Relative 

Strength) ระหวา่งหลกัทรัพย์หนึ�งกบัอีกหลกัทรัพย์หนึ�ง หรือระหวา่งอตุสาหกรรมหนึ�งกบัอีกอตุสาหกรรมหนึ�ง หรือ

ระหวา่งตลาดหนึ�งกบัอีกตลาดหนึ�ง รวมถึงการเปรียบเทียบระหวา่งหลกัทรัพย์หนึ�ง กบัอตุสาหกรรมหนึ�ง  หรือกบั

ตลาดหนึ�ง 
  

ดงันั �นจะเห็นได้วา่ COMPARISON เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคในแนวกว้าง ซึ�งแตกตา่งจากการวิเคราะห์

ในแนวลกึ ที�จะเป็นการเจาะจงวเิคราะห์หลกัทรพัย์ใดหลกัทรัพย์หนึ�ง หรืออตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ�ง หรือ

ตลาดใดตลาดหนึ�ง เพื�อหาแนวโน้มการเคลื�อนที�เฉพาะสิ�งที�เจาะจงวเิคราะห์นั �น ๆ 
  

โดยการวิเคราะห์แบบ COMPARISON นี � จะมีลกัษณะทํานองเดียวกบั การวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐาน 

(Fundamental) ของกองทนุระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ในประเดน็ที�วา่ จะต้องเริ�มต้นด้วยการเปรียบเทียบตลาดหุ้น

ของประเทศในภมูิภาคตา่ง ๆ ทั�วโลก เพื�อหาวา่ตลาดหุ้นของประเทศไทยหรือของภมูิภาคใด มีศกัยภาพในการ

เจริญเตบิโตสงูกวา่ที�อื�น เพื�อจะได้เน้นการลงทนุ (Overweight) ไปยงัประเทศหรือภมูิภาคนั �น ๆ หลงัจากนั �น จะทํา

การเปรียบเทียบตอ่ไปวา่ กลุม่อสุาหกรรมใดของประเทศนั �นที�มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตสงูกวา่กลุม่

อตุสาหกรรมอื�น และขั �นตอ่มาจึงจะทําการเปรียบเทียบหาบริษัทที�อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมนั �น ๆ ที�มีศกัยภาพในการ

เจริญเตบิโตสงูกวา่บริษัทอื�น ๆ เพื�อวา่ ในที�สดุจะได้เน้นการลงทนุไปที�บริษัทนั �น ๆ และกระจายการลงทนุที�เหลือไป

ยงับริษัทอื�น กลุม่อตุสาหกรรมอื�น และ/หรือประเทศอื�น ๆ ที�มีศกัยภาพรองลงไปตามลําดบั 
  
การคาํนวณ 

COMPARISON โดยพื �นฐานแล้วเป็นการคํานวณอย่างง่าย ๆ โดยนําสิ�งที�ต้องการเปรียบเทียบตวัหนึ�ง หาร

ด้วยสิ�งที�ต้องการเปรียบเทียบอีกตวัหนึ�ง เชน่ 

 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทย / ดชันีอตุสาหกรรมดาวโจนส ์

 ดชันีกลุม่ธนาคารพาณิชย์ / ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ไทย 

 ดชันีกลุม่พนกังาน / ดชันีกลุม่เงินทนุหลกัทรัพย์ 

 ราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ / ดชันีกลุม่ธนาคารพาณิชย์ 

 ราคาหุ้นธนาคารกสกิรไทย / ราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น 
  

หรือเขียนเป็นสตูรการคํานวณได้ดงันี � 

  

 COMPARISON     = Price X 

    Price Y 
  

 



โดยที�  Price X =   ราคาของหลกัทรัพย์ X ณ วนัหนึ�ง ๆ 

 Price Y =   ราคาของหลกัทรัพย์  ณ วนัหนึ�ง ๆ 
  

เมื�อได้ผลลพัธ์จากการหารในแตล่ะช่วงเวลาแล้ว ให้นํามาสร้างเป็นกราฟตอ่เนื�องกนัไป ภาพกราฟที�ได้นี � 

โดยทั�วไปแล้วจะมีลกัษณะการเคลื�อนไหวที�คล้ายกบัราคาหุ้น ดงัรูป 

  

 
  

การวเิคราะห์  

ในการวิเคราะห์ COMPARISON ในลําดบัตอ่ไปนั �น จะมีการนําการวิเคราะห์ทางเทคนิคในแนวลกึตา่ง ๆ 

มาวิเคราะห์กราฟ COMPARISON อีกขั �นหนึ�ง โดยเครื�องมือที�นํามาใช้อาจได้แก่ การวิเคราะห์ Pattern, Moving 

Average, RSI, Stochastic หรือ Trend Line เป็นต้น ทั �งนี �แล้วแตค่วามเหมาะสม รวมถึงระยะเวลาของการลงทนุ

ด้วยวา่เป็นระยะสั �น ระยะกลาง หรือยาว 
  

สําหรับหลกัการวิเคราะห์เครื�องมือตา่ง ๆ ข้างต้น ใช้แนวทางเดียวกนักบัการวิเคราะห์หุ้นรายตวันั�นเอง จะ

แตกตา่งกนัในประเดน็ความหมายที�ได้รับ กลา่วคือ ถ้าเป็นการวิเคราะห์รายตวั ความหมายที�ได้จะเป็นการบอกถึง

แนวโน้มของหุ้นตวันั �น ๆ วา่ดีหรือเลว อยูใ่นแนวโน้มขาขึ �นหรือลง แตส่ําหรับการวิเคราะห์ COMPARISON นั �น 

ความเหมาะที�ได้จะเป็นการบอกถึงแนวโน้มของหลกัทรัพย์หนึ�งวา่ ดีกวา่หรือเลวกวา่  อีกหลกัทรัพย์นั �นอาจเป็นการ

ลงทนุ เพียงแตว่า่เป็นการขาดทนุที�น้อยกวา่การลงทนุในอกีหลกัทรัพย์หนึ�ง 
  

อนึ�งหุ้นได้รับการคดัเลือกจากการวิเคราะห์ด้วย COMPARISON วา่มีแนวโน้มที�ดกีวา่หุ้นตวัอื�น ๆ ในตลาด

นั �น ควรจะถกูนํามาวเิคราะห์ทางเทคนิคในแนวลกึอย่างละเอียดอีกครั �งก่อนที�จะตดัสนิใจลงทนุในหุ้นนั �น ๆ ทั �งนี �

เพื�อให้ทราบถึงระดบัราคาที�เหมาะสมแกก่ารลงทนุ รวมถึงเป้าหมายของราคาที�ควรจะวิ�งไปถงึในอนาคต 
  

 

 



ตอ่ไปนี �เป็นภาพลําดบัขั �นในการวิเคราะห์ (COMPARISON) : 
  
 

ขั �นที� 1 : ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทย(SET9)มีแนวโน้มที�ดกีวา่ดชันีดาวโจนส์ (II30a) 

  

 
  

 ขั �นที� 2  : ดชันีกลุม่ธนาคารพิจารณา (SETBANK) มีแนวโน้มที�ดีกวา่ดชันีตลาดไทยโดยรวม  (SET 9) 

  

 
  

 

 

 

 

 

 



 ขั �นที� 3 : หุ้นธนาคารกรุงไทย (KTB9) มีแนวโน้มที�ดีกวา่กลุม่ธนาคารโดยรวม (SETBANK) 

  

 
  

 ขั �นที� 4  : วิเคราะห์ระดบัราคาและปริมาณการซื �อขายหุ้นธนาคารกรุงไทยอย่างละเอียดอีกครั �งก่อน

ตดัสินใจลงทนุ 

  

 
  

จากตวัอย่างข้างต้น แสดงให้เหน็วา่การวิเคราะห์ COMPARISON) เป็นให้สามารถคดัเลือกหุ้นที�ดีรวดเร็ว 

ซึ�งช่วยให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประสิทธิภาพสงูยิ�งขึ �น 

 

 

 

 



POWER OF NETWORK MARKETING 
 (Investment 3 Financial Centre) 

  

*หมายเหต ุ เงนิลงทนุประมาณ 50,000 – 60,000 บาท(ตอ่ปี) ระยะเวลาคนืทนุ 5 เดอืนเทา่นั�น! 

 
เงื�อนไขการเขา้รว่มโปรแกรม 

1. สมคัรสมาชกิ 200 บาท 
2. เปิดบญัชธีนาคารกรงุเทพ พรอ้มบตัร ATM (สาํหรบัรบัรายไดจ้ากบรษิทัทุกวนัที� 15 ของเดอืน) 
3. เลอืกสนิคา้ที�ตอ้งการมลูคา่ 80 CV หรอืประมาณ 3,400 บาท 
4. Auto Ship (รกัษาผลประโยชนท์ี�จะไดร้บัจากบรษิทัในแตล่ะเดอืน) 
5. แนะนาํคนรูจ้กัหรอืผูส้นใจอยา่งนอ้ย 2 ทา่น แลว้ใหท้าํซํ �าแบบเดยีวกนั 

 
“ โปรแกรมนี�จะประสบความสาํเร็จ ทา่นจะตอ้งเป็นจุดเร ิ�มตน้ของความสาํเร็จกอ่นเทา่น ั�น! ” 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�คณุศิรเมศร์ : Zieramezt@hotmail.com 

 
Month 

No of 
new 

member 

New CV 
Gross 

(300 CV) 

New CV 
To calc 
50% 

 
Autoship 
(80 CV) 

 
Total GV 

GV each 
Leg if 

Balanced 

 
FS 

Bonus 

 
Basic 
Bonus 

 
Leadership 

Bonus 

 
Mega 
Match 

Total 
Income 
1 USD 

Total 
Income 
42 Baht 

0 1 300           

1 2 600 300  300 150 150 15   165 6,930 
2 4 1,200 600 160 760 380  38  30 68 2,856 

3 8 2,400 1,200 480 1,680 840  84  76 160 6,720 
4 16 4,800 2,400 1,120 3,520 1,760  176  168 344 14,448 

5 32 9,600 4,800 2,400 7,200 3,600  360  352 712 29,904 
6 64 19,200 9,600 4,960 14,560 7,280  728 18 720 1,466 61,572 

7 128 38,400 19,200 10,080 29,280 14,640  1,464 73 1,456 2,993 125,714 
8 256 76,800 38,400 20,320 58,720 29,360  2,936 147 2,928 6,011 252,454 
9 512 153,600 76,800 40,800 117,600 58,800  5,880 588 5,872 12,340 518,280 

10 1,024 307,200 153,600 81,760 235,360 117,680  11,768 1,177 11,760 24,705 1,037,602 
11 2,048 614,400 307,200 163,680 470,880 235,440  20,000 4,709 23,536 48,245 2,026,282 

12 4,096 1,228,800 614,400 327,520 941,920 470,960  20,000 14,129 40,000 74,129 3,113,410 


