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“รูวิเคราะหเทคนิค... พิชิตโอกาสลงทุน (2) : 
รูจักแผนภมิูราคาหุน” 

 
ประจบ วงษนิ่ม (ป.ดัชนี)   

นักวิชาการอิสระ   

 
เคร่ืองมือปจจัยทางเทคนิคที่นํามาวิเคราะห กราฟแผนภูมิที่เกิดจากราคาเปด ราคาสูง ราคาตํ่าและราคาปด 

นับเปนองคประกอบสําคัญในปจจัยทางเทคนิค ที่จะนําใชวิเคราะหรวมกับเสนแนวโนม ปริมาณการซ้ือขาย และสัญญาณ 
Oscillators 

1. ประเภทของแผนภูมิทางเทคนิค 

 แผนภูมิที่นิยมใชในการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค มีหลายชนิด เชน บารชารท (Bar Chart), กราฟแทงเทียน 
(Candlestick), กราฟ Line Chart, Kagi, Renko และ Three Line Break แตที่นิยมใชมากที่สุด คือ “บารชารท” และ 
“กราฟแทงเทียน” 

 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบกราฟแผนภูมิระหวางกราฟแทงเทียนและบารชารท 

บารชารท (Bar Chart) 

 บารชารทเปนกราฟแผนภูมิที่ประกอบดวยราคาเปด ราคาสูง ราคาตํ่าและราคาปด มีลักษณะคลายก่ิงไม  
 ก่ิงดานซายเปนราคาเปด (Open), ก่ิงดานขวาเปนราคาปด (Close), ปลายบนเปนราคาสูง (High), และปลายลาง 
เปนราคาตํ่า (Low) 
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 ราคาเปด (Opening Price) ราคาเปดจะเปนราคาท่ีเกิดจากนักลงทุนที่ขาดประสบการณกระโจนเขาซ้ือ
หรือขายหุน กอนเปดตลาดนักลงทุนจะไดรับขอมูลขาวสารท่ีอาจสงผลกระทบตอตลาดหรือราคาหุน  
นักลงทุนบางสวนจะต่ืนเตนลิงโลดตอขาวบวกที่มีเขามา หรือวิตกถึงผลกระทบของขาวราย นักลงทุนเหลานี้
จะรีบสงคําส่ังซ้ือขายโดยขาดการไตรตรองทันทีที่ตลาดเปดซื้อขาย ราคาท่ีเปดกระโดดขึ้นจึงสะทอนถึง 
ขาวดีที่มีเขามา แตถาราคาเปดทรุดตัวลงจะเปนการตอบรับขาวรายที่มีเขามา 

 ราคาสูง (High Price) ราคาสูงเกิดจากความตองการซื้อของนักลงทุนกลุมกระทิง ที่มองวาราคามีแนวโนม
จะปรับตัวขึ้นตอ 

 ราคาต่ํา (Low Price) ราคาตํ่าเกิดจากการเทขายของนักลงทุนกลุมหมี ที่มองวาราคามีแนวโนมจะปรับตัว
ลงตอ  

 ราคาปด (Closing Price) ราคาปดถูกมองวาเปนราคาที่เกิดจากนักลงทุนมืออาชีพ ที่วิเคราะหถึง
ผลกระทบ แนวโนมของราคาวามีราคาตํ่ากวามูลคาที่แทจริง หรือสูงกวามูลคาที่แทจริงกอนตัดสินใจ 
เขาซ้ือหรือขาย 

 อยางไรก็ดี การปรับตัวขึ้นลงของราคาจะมีนัยสําคัญโดยเฉพาะราคาขาขึ้นปริมาณการซ้ือขายถือเปนเคร่ืองมือ
ประกอบในการวิเคราะหที่สําคัญ 

 กราฟแทงเทียน (Candlestick) 

 กราฟแทงเทียนเปนกราฟแผนภูมิที่คิดคนจากนักลงทุนชาวญี่ปุนเพื่อซื้อขายขาวในตลาดลวงหนา บางคร้ัง จึง
เรียกวา “Japanese Candlestick” เปนกราฟแผนภูมิที่มีมิติที่สามนอกเหนือจากราคาเปด ราคาสูง ราคาตํ่าและราคาปด 
คือ มิติของความโลภและความกลัว 

 กราฟแทงเทียนลําตัวขาวขนาดยาว (Long White Candlestick) เปนกราฟแผนภูมิที่ราคาเปดตํ่าปดสูง  
ขนาดลําตัวที่ยาวสะทอนถึงความโลภ ตางกับกราฟแทงเทียนลําตัวดําขนาดยาว (Long black candlestick) เปนกราฟ
แผนภูมิที่ราคาเปดสูงปดตํ่า ขนาดลําตัวที่ยาวสะทอนถึงความกลัว 

2. แนวโนม 

 การจะเปนนักลงทุนที่ประสบผลสําเร็จในการลงทุน นักลงทุนควรวิเคราะหแนวโนมของตลาดหรือราคาหุนใหได 
เพราะหากเขาใจถึงแนวโนมตลาดหรือราคาหุน จะทําใหนักลงทุนสามารถวางกลยุทธในการลงทุนไดอยางเหมาะสม 
กับสถานการณ 

 หากตลาดหรือราคาหุนมีแนวโนมเปนขาขึ้นระยะยาว ควรเขาลงทุนแบบระยะกลาง – ยาว เพื่อสรางผลกําไร 
จากการถือครองหุนในตลาดขาขึ้น แตถาตลาดหรือราคาหุนแกวงตัวอยูในแนวโนมระยะส้ัน ควรใชกลยุทธการลงทุน 
แบบเก็งกําไรหรือลงทุนระยะส้ัน เนื่องจากตลาดหรือราคาหุนมีโอกาสออนตัวลงในระยะส้ัน 
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 จากทฤษฎีดาว (Dow Theory) ไดมีการแบงแนวโนมออกเปน 3 ระยะ แนวโนมระยะยาวจะเปนแนวโนมที่ตลาด
หรือราคาหุนเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมที่กินเวลานานระดับ 1 ป หรือมากกวา แนวโนมระยะกลางจะเคล่ือนตัวไปตาม
แนวโนมชวงระยะเวลา 1 – 3 เดือน และแนวโนมระยะส้ันจะเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมชวงระยะเวลา 1 – 3 เดือน 

3.  เสนแนวโนม 

 เสนแนวโนมนับเปนเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีสามารถนํามาใชเพื่อวิเคราะหแนวโนมหรือทิศทางของตลาดหรือ 
ราคาหุน ใชวิเคราะหเพื่อหาแนวรับแนวตานของดัชนีตลาดหรือราคาหุน รวมไปถึงสามารถใชวิเคราะหความรอนแรง 
ของตลาดหรือราคาหุนในตลาดขาขึ้นหรือตลาดขาลง 

เสนแนวโนมและชองแนวโนมขาขึ้น 

 

รูปที่ 2 เสนแนวโนมขาขึ้น 

การที่ดัชนีตลาดหรือราคาหุนจะเกิดแนวโนมขาขึ้นได ดัชนีตลาดหรือราคาหุนจะเกิดจุดตํ่ายกสูง (Higher low) 
ขณะที่จุดสูงมีการปรับตัวขึ้นสรางจุดสูงใหมขึ้นตอเนื่อง จากภาพตัวอยางรูปที่ 2 เม่ือดัชนีตลาดหรือราคาหุนมีแนวโนม 
เปนขาขึ้น จุด L2 จะสูงกวา L1 ขณะที่จุดสูง H2 สรางจุดสูงเหนือ H1 

เม่ือลากเสนแนวโนมระหวางจุด L1 กับจุด L2 และลากยืดออกไปทางขวามือ เสนแนวโนมที่ไดจะเปนเสนแนว
โนมขาขึ้น ซึ่งจากนี้ไปเสนแนวโนมขาขึ้นจะทําหนาที่เปนแนวรับเม่ือราคาปรับตัวลดลง 

 

รูปที่ 3 การลากเสนแนวโนมขาข้ึนที่มี Speedline เปดกวางขึ้น 

เม่ือดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวขึ้นไปตามแนวโนม แตพบวาจุดตํ่าที่ยกสูงขึ้นทําใหสามารถลากเสนแนวโนม
เสนที่ 2 หรือเสนที่ 3 ที่มีมุมเปดกวางขึ้น (มีมุม Speedline เปดกวางขึ้น) แสดงถึงดัชนีตลาดหรือราคาหุนอยูในภาวะ 
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ที่รอนแรงหรือภาวะกระทิง (Bull Market) ควรจะถือครองหุนตอเพื่อสรางผลกําไรจากการลงทุน ไมควรรีบรอนขาย 
ทํากําไรออก จนกวาจะเกิดสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น จึงนําหุนออกทยอยขายทํากําไร 

กรณีที่เขาซ้ือหุนแลวพบวาการเปล่ียนแปลงของราคาหุน ทําใหเกิดเสนแนวโนมเสนที่ 2 หรือเสนที่ 3 แตพบวา 
มุมเปดลดลง แสดงถึงหุนที่ถือครองไมใหผลตอบแทนที่ดี ในทางปจจัยทางเทคนิคหุนที่เกิดเสนแนวโนมแบบนี้ นักลงทุน
ควรขายหุนดังกลาวออกจากพอรตการลงทุน 

 

รูปที่ 4 การลากชองแนวโนมขาขึ้น 

 เม่ือนักลงทุนสามารถลากเสนแนวโนมขาขึ้นของดัชนีตลาดหรือราคาหุนไดแลว ลากเสนคูขนานกับเสนแนวโนม
ขาขึ้นและวางลงบนจุดสูงของดัชนีตลาดหรือราคาหุนจะทําใหเกิดชองชองแนวโนมขาขึ้น จากทฤษฎีดาวนักวิเคราะห 
จะมีความเช่ือวาราคาจะเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมขาขึ้นจนกวาจะเปล่ียนทิศทาง (สังเกตไดวากอนที่ราคาจะเปล่ียน
ทิศทางจะเกิดสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น หรือ Bearish Divergence นํามากอน) 

 เสนแนวโนมเสนลางจะทําหนาที่เปนแนวรับเม่ือดัชนีตลาด ราคาหุนหรือฟวเจอรสปรับลดลง นักเก็งกําไรจะใช
เปนจุดเขาซ้ือหุน หรือเปดสถานะซ้ือ (Open Long) ในฟวเจอรส เสนแนวโนมเสนบนจะทําหนาที่เปนแนวตาน นักเก็งกําไร
จะนําหุนออกขายเพื่อทํากําไร หรือปดสถานะซ้ือ (Close Long) ในฟวเจอรส เม่ือราคาปรับเขาหาแนวตาน 

 

รูปที่ 5 แสดงราคาหุนเคล่ือนตัวไปตามชองแนวโนมขาขึ้น 
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การลากเสนชองแนวโนมขาขึ้นไมจําตองลากเพียงสองเสน นักลงทุนสามารถลากไดต้ังแตสองเสนขึ้น โดยใช 
จุดสูงของแตละยอดของราคาเปนจุดที่วางเสนคูขนาน 

 ที่สําคัญนักลงทุนตองตระหนักวา การที่ดัชนีตลาดหรือราคาหุนจะปรับตัวขึ้นไปตามชองแนวโนมขาขึ้นได
ตอเนื่อง ปริมาณการซ้ือขายจะตองเพิ่มขึ้นดวย หากดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวขึ้นแตปริมาณการซ้ือขายลดลง จะเปน
การปรับตัวขึ้นแบบไมแข็งแกรงและมีโอกาสปรับตัวลดลงตามมา 

 เสนแนวโนมและชองแนวโนมขาลง 

 

รูปที่ 6 เสนแนวโนมขาลง 

เม่ือดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวลดลง โดยราคาสรางจุดสูงยกลงตํ่า (Lower High) และจุดตํ่าปรับตัวลงสราง
ตํ่าลงตอเนื่อง จากตัวอยางรูปที่ 7 เม่ือดัชนีตลาดหรือราคาหุนเคล่ือนตัวไปตามแนวโนมขาลง จุดสูง H2 จะยกลงตํ่ากวา
จุดสูง H1 ขณะที่จุดตํ่า L2 จะปรับลดลงตํ่ากวา L1 

 เม่ือลากเสนแนวโนมระหวางจุด H1 กับ H2 และลากยืดออกไปทางขวามือ จะไดเสนแนวโนมขาลง ซึ่งจากนี้ไป
เสนแนวโนมขาลงจะทําหนาที่เปนแนวตานเม่ือดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับตัวขึ้น 

 

รูปที่ 7 การลากเสนแนวโนมขาลงที่มี Speedline เปดกวางขึ้น 
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ในบางคร้ังเม่ือดัชนีตลาดหรือราคาหุนปรับลดลง และสามารถลากเสนแนวโนมขาลงเสนที่ 2 ที่มุมเปดกวางขึ้น 
จะสะทอนถึงดัชนีตลาดและราคาหุนปรับตัวลงแรงจนเขาสูภาวะตลาดหมี (Bear Market) ควรออกจากตลาด หรือหากมี
หุนอยูในพอรตและมีเสนแนวโนมขาลงที่มี Speedline เปดกวาง ควรนําหุนดังกลาวออกขายเพื่อลดความเส่ียง 

 

รูปที่ 8 การลากชองแนวโนมขาลง 

เม่ือนักลงทุนลากเสนแนวโนมขาลงของดัชนีตลาดหรือราคาหุน ลากเสนคูขนานของเสนแนวโนมขาลงไปวางไว 
ที่จุดตํ่าจะเกิดเปนชองแนวโนมขาลง จากทฤษฎีดาวนักวิเคราะหจะเชื่อวาดัชนีตลาดจะเคล่ือนตัวลงไปตามแนวโนมขาลง
จนกวาจะเปล่ียนทิศทาง 

 

รูปที่ 9 แสดงราคาเคล่ือนไหวตามแนวโนมขาลง 

ในทิศทางตลาดขาลงนักลงทุนควรลดน้ําหนักหรือหลีกเล่ียงการลงทุน การลงทุนในตลาดขาลงมักทําใหนักลงทุน
เสียหายจากการเขาซ้ือ แตถานักลงทุนประเมินวาหุนในพอรตการลงทุนลวนเปนหุนที่มีปจจัยพื้นฐาน แมตลาดปรับตัวลง
ความเสียหายไมมาก เม่ือตลาดฟนตัวราคาหุนสามารถปรับตัวขึ้นไดดี นักลงทุนสามารถปองกันความเส่ียงไดโดยการเปด
สถานะขายดัชนีฟวเจอรส 
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การประยุกตใชเสนแนวโนมกับการซื้อขายในฟวเจอรส 

 

รูปที่ 10 แสดงการจุดซื้อขายฟวเจอรสดวยเสนแนวโนม 

กรณีที่นักลงทุนเปนนักเก็งกําไรแบกรับความเส่ียงได และเขาใจหลักการซ้ือขายในฟวเจอรส เม่ือดัชนีฟวเจอรส 
ปรับตัวลดลงและสรางจุดสูงยกลงตํ่า (Lower High) ณ จุดที่ดัชนีฟวเจอรสสรางจุดตํ่าใหม นักลงทุนสามารถเขาเก็งกําไร
ตลาดขาลงดวยการเปดสถานะขาย (Open Short) ในดัชนีฟวเจอรส หรือเขาซ้ือพุทออปชั่น (Put Options) และใชเปน
จุดตัดขาดทุนในการปดสถานะซ้ือ เม่ือดัชนีฟวเจอรสปรับตัวลดลงไปจนเกิดสัญญาณปลายตลาดขาลง (Bullish 
Divergence) จะเปนจุดที่ใชปดสถานะขายดัชนีฟวเจอรส หรือปดสถานะของพุทออปชั่น 

 เม่ือดัชนีฟวเจอรสปรับตัวขึ้นและสรางจุดตํ่ายกสูง (Higher Low) ราคาสามารถสรางจุดสูงใหม นักลงทุน
สามารถเขาเก็งกําไรในตลาดขาขึ้นดวยการเปดสถานะซ้ือ (Open Long) ในดัชนีฟวเจอรส หรือเขาซ้ือคอลออปชั่น  
(Call Options) และใชเปนจุดตัดขาดทุนในการปดสถานะขาย เม่ือดัชนีฟวเจอรสปรับตัวขึ้นไปจนเกิดสัญญาณปลาย
ตลาดขาขึ้น (Bearish Divergence) จะใชเปนจุดปดสถานะซ้ือดัชนีฟวเจอรส หรือปดสถานะคอลออปช่ัน 

 เสนแนวโนมและชองแนวโนมถือเปนเคร่ืองมือทางเทคนิคที่สําคัญ นักลงทุนมือใหมควรฝกทักษะในการใช
เสนแนวโนมและชองแนวโนมใหชํานาญ เพื่อนําไปใชวางกลยุทธการลงทุน 
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