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“รูวิเคราะหเทคนิค... พิชิตโอกาสลงทุน (1) : 
รูจักการวิเคราะหทางเทคนิค” 

 
ประจบ วงษนิ่ม (ป.ดัชนี)   

นักวิชาการอิสระ   

 
มนุษยเรามักจะแสวงหาส่ิงที่ตนเองมองวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต เร่ิมจากการแสวงหาอาหารเพ่ือดํารงชีวิต 

เคร่ืองนุงหม หนาที่การงาน และที่อยูอาศัย เม่ือชีวิตไดรับการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานแลว มนุษยจะเรียกรอง
ความตองการเพิ่มขึ้นตอไป ตองการมีเงิน มีฐานะ จนถึงขั้นรํ่ารวย ทําใหมนุษยเราตองการนําเงินออมที่มีอยูไปสราง 
ผลกําไรออกดอกออกผลเพิ่มขึ้น 

คนที่ไดชื่อวารํ่ารวยท่ีสุดในโลกหลายคนม่ังมีมาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย นับจาก วอรเรน บัฟเฟตต,  
ปเตอร ลินช และจอรจ โซรอส ผูมีเงินออมหลายคนจึงมองการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนทางเลือกเพื่อสราง 
ความรํ่ารวยใหกับตนเอง 

1.  จิตวิทยามวลชน 

การข้ึนลงของตลาดและราคาหุนเกิดจากความโลภและความกลัวของนักลงทุน นักลงทุนที่ดีจะเขาลงทุน 
ดวยขอมูลขาวสารที่ไดรับการวิเคราะหวาจะสงผลตอราคาหุนในอนาคตอยางไร หลีกเล่ียงการซื้อขายดวยความรูสึก  
นักลงทุนมือใหมจะรีบซื้อขายในครึ่งช่ัวโมงแรกของการเปดตลาด เนื่องจากรูสึกต่ืนเตนหรือวิตกกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ
โดยขาดการไตรตรองในขอมูล ขณะท่ีนักลงทุนมืออาชีพเม่ือไดรับขอมูลใหม เขาจะใชเวลาทบทวนถึงขอดีขอเสียของขาว 
ที่เขามากระทบ และไตรตรองดูวาตลาดคิดอยางไรกับขาวที่เขามา กอนตัดสินในซื้อหรือขายในชวงกอนปดตลาด  

ราคาหุน อุปสงค – อุปทาน 

การขึ้นลงของราคาหุนเกิดจากปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ สรางความตองการซื้อ –  
ความตองการขายในหุน โดยยามท่ีราคาปรับตัวขึ้น นักลงทุนจะเขาซ้ือเพราะคิดวาเปนราคาถูก ราคาพรุงน้ีจะขึ้นตอ  
ในทางตรงกันขาม นักลงทุนจะนําหุนออกเทขายเพราะคิดวาราคาจะลงตอ อารมณของนักลงทุนจึงเปนตัวแปรที่สําคัญ 

การขึ้นลงของราคาถูกมองวาเกิดจากผลกระทบของขาว แตที่จริงแลวขาวไมไดมีผลกระทบตอราคา ส่ิงที่ 
นักลงทุนคิดตอขาวเปนตัวสรางผลกระทบตอการขึ้นลงของราคา 

การท่ีจะเปนนักลงทุนใหประสบผลสําเร็จ ควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายดวยอารมณ โดยเฉพาะอารมณที่เกิดจาก
ความโลภและความกลัว นักลงทุนหลายคนลิงโลดเขาซ้ือหุนเม่ือตลาดกาวเขาสูชวงปลายตลาดขาขึ้นและตลาด 
เต็มไปดวยขาวดี นักลงทุนเช่ือม่ันวาตลาดจะปรับตัวขึ้นตอ จึงเขาเก็งกําไรเพราะคิดวาสามารถทํากําไรได ผลลัพธที่เกิด
ตามมาคือ “การติดสูง” นักลงทุนเม่ือติดสูงก็ปลอบใจตัวเองวาไมขายไมขาดทุน และเม่ือตลาดปรับตัวลดลงตอเนื่อง 
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ตลาดเต็มไปดวยขาวราย นักลงทุนจะผวาขาวรายและคิดวาราคายังปรับตัวลงไดอีก จึงนําหุนออกขาย หลงลืมที่จะหาซื้อ
หุนที่มีพื้นฐานในราคาถูกกวาที่นักลงทุนจะม่ันใจวาตลาดเปล่ียนทิศทางเปนขาขึ้น นักลงทุนจะรอขาวดีจึงกลับเขาตลาด 
ที่สุดก็ตองซ้ือของแพงอีกคร้ัง 

เกมพนัน 

นักลงทุนหลายคนซื้อขายหุนเปนเกมพนันที่สรางความต่ืนเตนใหกับชีวิต นักลงทุนเหลานี้จะเริงราเม่ือมีกําไร  
และจะหมกมุนที่จะเขาซ้ือขายยามท่ีขาดทุน มีความรูสึกตองการเอาคืนเวลาขาดทุน ย่ิงการซ้ือขายในปจจุบันตลาด 
เปดใหมีการซื้อขายฟวเจอรส การซื้อขายแบบเกมพนันจึงเปนอันตรายอยางย่ิง 

นักลงทุนมืออาชีพกอนที่จะเขาซ้ือหุน เขาจะศึกษาปจจัยพื้นฐาน เร่ิมจากภาพรวมเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ประเทศ การเมือง อุตสาหกรรมและบริษัทที่จะเขาลงทุน นักลงทุนจะเขาซ้ือเม่ือราคาตํ่ากวามูลคาที่แทจริง และขายออก
เม่ือราคาสูงเกินมูลคาที่แทจริง 

สําหรับนักลงทุนที่ตองการซื้อขายฟวเจอรสเพราะเห็นโอกาสทํากําไรในตลาดขาข้ึนและตลาดขาลง เคร่ืองมือ
ปจจัยทางเทคนิคถือเปนเคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจในการซ้ือขายฟวเจอรสไดดี แตทุกคร้ังที่ซื้อขายฟวเจอรสตองเขาใจ
ถึงความเส่ียง และกําหนดจุดขาดทุนไวทุกคร้ังที่ซื้อขาย เนื่องจากฟวเจอรสมีวันหมดอายุ และการซ้ือขายผิดทิศทางจะตอง
ถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม หากไมสามารถวางหลักประกันไดก็จะถูกบังคับขาย การซ้ือขายฟวเจอรสจึงเปนเกมของ 
ผูชนะกับผูแพ (Zero Sum Game) 

สรางผลกําไรกับตลาดขาข้ึน 

นักลงทุนรายยอยมักพลาดโอกาสในการทํากําไรจากการลงทุน โดยในภาวะตลาดขาข้ึน นักลงทุนรายยอย 
จะนิยมซ้ือขายหุนขนาดเล็ก ตางกับนักลงทุนสถาบันหรือตางชาติที่จะเนนลงทุนในหุนพื้นฐาน ที่มีสภาพคลอง และเปน
ตัวนําตลาด ที่เรียกวาหุน “Blue Chip” หรือบางคร้ังก็เขาซ้ือหุนที่เปนตัวนําตลาด โดยซ้ือขายบอยคร้ัง ไมยอมปลอยให 
หุนที่เคล่ือนตัวเปนขาขึ้นทํากําไรไปเร่ือยๆ ซึ่งการเขาออกในหุนบอยคร้ังจะทําใหตนทุนราคาหุนสูงขึ้น ในที่สุดก็มีโอกาส 
จะติดสูงตามมา 

การซ้ือขายหุนดวยปจจัยทางเทคนิค ควรเขาซ้ือในหุนที่มีปจจัยพื้นฐาน มีสภาพคลอง และเกิดสัญญาณ 
ปลายตลาดขาลง และเม่ือหุนเปล่ียนทิศทางเปนขาขึ้น ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เปนสัญญาณวาราคาจะปรับตัว
ขึ้นตอ ควรถือหุนเพื่อสรางผลกําไร และขายออกเมื่อเกิดสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น 

ปองกันความเส่ียงในตลาดขาลง 

การขึ้นลงของตลาดมีแนวโนมที่จะขึ้นแรงลงแรง ตามปจจัยพื้นฐานของหุนและกระแสเงินทุนที่ไหลเขาออก 
ความไมแนนอนคือความเส่ียงของการลงทุน ในตลาดขาลง แมนักลงทุนจะเปนนักลงทุนระยะยาวท่ีมีตนทุนตํ่า หากพอรต
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การลงทุนมีขนาดใหญ ควรใชประโยชนของดัชนีฟวเจอรสปองกันความเส่ียงดวยการเปดสถานะขายลวงหนา เพื่อชดเชย
กับราคาหุนที่ปรับลดลงตามทิศทางตลาด 

กระจายความเส่ียงการลงทุน 

การลงทุนจากนี้ไปไมไดมองวามีเงินลงทุน 1 ลานบาทจะซ้ือขายหุนตัวไหนดี จากนี้ไปการลงทุนจะตองมองถึง
การกระจายความเส่ียงในการลงทุน ปจจุบันตลาดหลักทรัพยมีตัวสินคาใหนักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
นักลงทุนจะตองเรียนรูการจัดสรรเงินลงทุน ชวงนี้ควรลงทุนในหุน สินคาโภคภัณฑ หรือตราสารหน้ีก่ีเปอรเซ็นต เม่ือเวลา
และสถานการณเปล่ียนไปเปอรเซ็นตการลงทุนในสินทรัพยแตละประเภทก็อาจตองปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และ
ความเส่ียงที่นักลงทุนรับได 

นักลงทุนสามารถใชเคร่ืองมือปจจัยทางเทคนิคเปนเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการซ้ือขายสินคาโภคภัณฑ 
เนื่องจากหลักการวิเคราะหหุนและสินคาโภคภัณฑใชหลักการเดียวกัน 

การลงทุนในยุดไซเบอร 

โลกอินเตอรเน็ททําใหนักลงทุนสะดวกในการสงคําส่ังซ้ือขาย หรือการคนหาขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน แตนักลงทุนควรตระหนักไวดวยวา แหลงขอมูลที่ทานคนหามานั้นเปนแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดมากนอยเพียงใด  
ใครคือแหลงขอมูลที่ทานใช และผูใหขอมูลมีความรูหรือมีความนาเช่ือถือเพียงใด หากทานใชขอมูลที่ขาดความชัดเจน  
เงินลงทุนของนักลงทุนจะมีความเส่ียงเพิ่มมากขึ้น 

2.  ประโยชนของการวิเคราะหดวยปจจัยทางเทคนิค 

นักลงทุนที่จะใชปจจัยทางเทคนิคเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห ควรทําความเขาใจปรัชญาในการวิเคราะห 
ดวยปจจัยทางเทคนิค เพื่อเขาใจถึงแกนแทของปจจัยทางเทคนิคเสียกอน 

ปรัชญาในการวิเคราะหดวยปจจัยทางเทคนิค 

 ราคาหุนตอบรับขาวดีขาวรายเขาไปในกราฟแผนภูมิแลว บอยคร้ังที่นักลงทุนขาดความเขาใจ 
ในปรัชญา เม่ือปรากฏขาวดีจะกระโจนเขาไลราคาหุน ทั้งที่ราคาหุนไดปรับตัวขึ้นลวงหนาแลว หรือนําหุน
ออกเทขายเม่ือมีขาวราย ทั้งที่ราคาหุนทรุดตัวลงมากอนหนานี้แลว 

 ราคาหุนเคล่ือนตัวไปตามแนวโนม นักลงทุนที่เขาใจวาตลาดกําลังเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมขาขึ้นหรือ
ขาลง จะทําใหวางกลยุทธซื้อขายไดดี หากนักลงทุนยังไมสามารถมองแนวโนมตลาดหรือราคาหุนได  
ควรลงทุนผานกองทุนจะเปนทางเลือกที่ดี 

 ประวัติศาสตรซ้ํารอย การขึ้นลงของตลาดหรือราคาหุนถูกมองวาเกิดจากพฤติกรรมมวลชน ทําใหเกิด
รูปแบบที่สามารถนํามาวิเคราะหทิศทางตลาดหรือราคาหุนได 
 



 

 

หุนสามญั 

4 

ปจจัยทางเทคนิคนับเปนเคร่ืองมือที่มีความยืดหยุนสูง สามารถใชขอมูลในการวิเคราะหไดทั้งกราฟรายสัปดาห 
กราฟรายวัน รวมไปถึงกราฟรายนาที เพื่อศึกษาจิตวิทยามวลชนทั้งระยะยาวและระยะส้ัน สามารถวิเคราะหปจจัย 
ทางเทคนิคไดทั้งในหลักทรัพย สินคาโภคภัณฑ (ทองคํา, เงิน, น้ํามันและสินคาการเกษตร) และฟวเจอรส 

นักลงทุนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองฝกฝนการวิเคราะหแนวโนม รูปแบบราคา สัญญาณการกลับตัวใหเกิด 
ความชํานาญ หลีกเล่ียงการวิเคราะหในส่ิงที่นักลงทุนอยากใหเปน หลีกเล่ียงวิเคราะหดวยการช้ีนําของอารมณตลาด  
ควรยึดม่ันในกฎเกณฑของการวิเคราะห และท่ีสําคัญนักลงทุนตองตระหนักวาไมมีเคร่ืองมืออะไรที่ใหคําตอบได 100% 

อยางไรก็ดี นักลงทุนพึงระลึกเสมอวาทั้งปจจัยพื้นฐานและปจจัยทางเทคนิคลวนแตใชขอมูลในอดีตมาวิเคราะห
ราคาในอนาคต ในการลงทุนที่จะประสบผลสําเร็จไดดี นักลงทุนอาจตองรูจักวิเคราะหปจจัยของสําเร็จหรือปจจัยที่จะ
ขับเคล่ือนธุรกิจที่จะเขาลงทุนดวย 

ปจจัยทางเทคนิคนับเปนเคร่ืองมือที่สามารถนํามาใชวิเคราะหหลักทรัพย, Index Futures, Gold Futures,  
Silver Futures, Single Stock Futures และ Oil Futures ดวยฐานขอมูลไมตองมากนัก ทําใหปจจัยทางเทคนิคเปน
เคร่ืองมือวิเคราะหหุนที่สะดวก มีความยืดหยุน สามารถใชไดกับสินคาไดหลากหลาย  

3.  ทฤษฎีดาว (Dow Theory) 

Charles H. Dow ไดเขียนทฤษฎีดาวจากขอมูลของดัชนี Transportation Average และ Industrial Average 
และถือเปนทฤษฎีที่นักวิเคราะหยังนิยมนํามาใชวิเคราะหมาจนถึงปจจุบัน และเปนแมแบบในการวิเคราะหหุนดวย 
คล่ืนเอลเลียต ประกอบดวย 

1) ดัชนีตลาดสะทอนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น สงผลกระทบตออุปสงคอุปทานในตลาดและทําใหตลาดมีทิศทาง
เปล่ียนไป 

2) ทฤษฎีดาว แบงตลาดออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

 แนวโนมหลัก (Primary Trend) เปนทิศทางตลาดที่เคล่ือนตัวไปตามแนวโนมกินเวลานานนับป 
หรือมากกวา 

 แนวโนมรอง (Intermediate Trend) เปนทิศทางตลาดท่ีเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมกินเวลา 1– 3 เดือน 

 แนวโนมยอย (Minor Trend) เปนแนวโนมยอยที่เคล่ือนตัวอยูในชวง 1–3 สัปดาห 

3) Dow ไดแบงแนวโนมหลักออกเปน 3 ระยะ 

 ระยะแรก ตลาดจะอยูในชวงสะสม (Accumulation) นักลงทุนที่ชาญฉลาดมีความรูความเขาใจดาน
เศรษฐกิจ สามารถวิเคราะหแนวโนมอุตสาหกรรม เม่ือเห็นราคาปรับลดลงตํ่ากวาราคาท่ีแทจริง จะเขา
ทยอยซ้ือหุนพื้นฐานเขาพอรตลงทุน แตขาวรายท่ีมีเขามาในตลาดจะทําใหนักลงทุนบางสวนเชื่อวา
ตลาดยังเปนขาลงจะนําหุนออกขาย 
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 ระยะที่ 2 นักลงทุนและนักวิเคราะหจะมีมุมมองตลาดไปในทางเดียวกัน ตลาดมีปจจัยพื้นฐานและ
ขาวดีเขารองรับ ตลาดปรับตัวขึ้นดวยความเชื่อม่ัน ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นหนาแนนและตอเนื่อง 

 ระยะที่ 3 เปนชวงสุดทายของแนวโนมหลัก ขาวดีปรากฏออกสูสาธารณะ ตลาดปรับตัวขึ้นแตปริมาณ
การซ้ือขายชะลอตัว นักลงทุนบางสวนเริ่มออกจากตลาด ตลาดมีลักษณะของการจําหนายจายแจก 
(Distribution) ตลาดมีแนวโนมที่จะเปล่ียนทิศทาง 

4.  ดัชนีตลาดตองยืนยันซึ่งกันและกัน  

ในภาวะตลาดกระทิง ดัชนี Transportation Average และ Industrial Average ตองปรับตัวขึ้นไปในทาง
เดียวกัน หากดัชนีตัวใดตัวหน่ึงปรับตัวขึ้น แตอีกดัชนีกลับไมปรับตัวขึ้น จะเปนสัญญาณวาตลาดอาจเปล่ียนแนวโนม
ตามมา 

5.  ปริมาณการซื้อขายตองยืนยันทิศทางตลาดขาขึ้น  

จากการที่ดัชนีตลาดที่มีแนวโนมหลักปรับตัวขึ้น นักลงทุนตางมองตลาดไปในทางเดียวกัน ตลาดมีปจจัยพื้นฐาน
และขาวดีรองรับ ทําใหดัชนีตลาดท่ีปรับตัวขึ้นเปนตลาดกระทิงถูกยืนยันดวยปริมาณการซ้ือขายที่หนาแนนและตอเนื่อง 
หากดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นแตปริมาณการซ้ือขายไมเพิ่มขึ้น ดัชนีตลาดจะมีแนวโนมปรับตัวลดลงตามมา 

6.  ดัชนีตลาดจะเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมจนกวาจะเปลี่ยนทิศทาง  

แนวโนมของตลาดเกิดจากพฤติกรรมของมวลชน และเม่ือมีปจจัยภายนอกเขามากระทบพฤติกรรมมวลชน 
จะทําใหแนวโนมของดัชนีตลาดเปล่ียนไป ซึ่งนักลงทุนสามารถวิเคราะหไดจากสัญญาณปลายตลาดขาข้ึนและสัญญาณ
ปลายตลาดขาลง (Bullish / Bearish Divergence) 

การใชปจจัยทางเทคนิคสําหรับการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิคเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย
ของมวลชนที่เกิดความโลภและความกลัวตามปจจัยที่เขามากระทบ พฤติกรรมการซื้อขายมีรูปแบบซํ้าไปซ้ํามา  
แตระยะเวลาส้ันยาวไมเทากัน พฤติกรรมเชนนี้หากศึกษาทําความเขาใจ นักลงทุนสามารถนําปจจัยทางเทคนิคเปน
เคร่ืองมือประกอบการลงทุน ส่ิงสําคัญที่นักลงทุนตองนํามาใชรวมกับปจจัยทางเทคนิคคือวินัย เพราะหากนักลงทุน 
ขาดวินัยในการลงทุน เคร่ืองมือปจจัยทางเทคนิคก็จะไมบรรลุผลในการใชงาน 
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