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ตัวชี้วัดเกี่ยวกับราคา” 

 
ประจบ วงษนิ่ม (ป.ดัชนี)    

นักวิชาการอิสระ   
 

การวิเคราะหหลักทรัพยดวยตัวช้ีวัดเก่ียวกับราคา (Oscillators) นับเปนเคร่ืองมือที่มีความหลากหลายและ 
นิยมใชตางกัน ตัวช้ีวัดบางตัวนักลงทุนนิยมใชเปนเคร่ืองมือประกอบการลงทุนระยะส้ัน บางตัวใชเปนเคร่ืองมือระยะกลาง 
ขณะท่ีบางตัวจะใชเปนเคร่ืองมือระยะยาว เคร่ืองมือแตละตัวมีจุดออนจุดแข็งที่ตางกัน ฉะนั้นนักลงทุนจึงควรเลือก
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับแนวทางการลงทุนและความเส่ียงที่ยอมรับได 

1. Stochastic  

เปนเครื่องมือชี้วัดระยะส้ันที่นักเก็งกําไรนํามาใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ องคประกอบของตัวช้ีวัด
ประกอบดวยเสน %K (เสนทึบ) และเสน %D (เสนจุดไขปลา) Stochastic ยังแบงเปน 3 ชนิด คือ  

 Fast Stochastic จะใชคา %K 5 วัน และคา %D 3 วัน เปนตัวช้ีวัดที่นักเก็งกําไรระยะส้ันที่ซื้อขายรายวัน
นิยมใช 

 Modified Stochastic จะใชคา %K 14 วันและคา %D 3 วัน เปนตัวช้ีวัดที่นักเก็งกําไรระยะส้ันที่ใชซื้อขาย
รายสัปดาห  

 Slow Stochastic จะใชคา %K 21 วันและคา %D 3 วัน เปนตัวช้ีวัดที่นักเก็งกําไรระยะส้ันที่ซื้อขายราย
สัปดาห 

สัญญาณ Stochastic ปกติจะเคล่ือนตัวระหวางคา 0 – 100 เปอรเซ็นต คา Stochastic ที่นอยกวา 25 
เปอรเซ็นตจะแสดงถึงภาวะขายมากเกิน (Oversold) และเม่ือมีคามากกวา 75 เปอรเซ็นตจะแสดงถึงภาวะซื้อมากเกิน 
(Overbought)  

สัญญาณซ้ือขายดวย Stochastic เม่ือราคาหุนเกิดภาวะขายมากเกิน เสน %K ตัดขึ้นเหนือเสน %D นักลงทุน
บางคนจะใชเปนสัญญาณซ้ือ และเม่ือราคาหุนเกิดภาวะซ้ือมากเกิน เสน %K ตัดลงตํ่ากวาเสน %D นักลงทุนจะใชเปนจุด
ขาย 

ขอแนะนํา การใชตัวช้ีวัด Stochastic เปนจุดซื้อที่ดี ควรรอใหเกิดภาวะขายมากเกินและเสน %K ตัดขึ้นเหนือ 
เสน %D เปนรูป W-shape จะเปนสัญญาณท่ีดี และราคาหุนมีแนวโนมปรับตัวขึ้นไดม่ันคงมากกวาสัญญาณซ้ือที่เปนรูป 
 V-shape 
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 ตัวอยาง ดัชนีตลาดจากกราฟรายวัน ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2542 ดัชนีตลาดปรับลดลงจาก 380 จุด  
ลงไปที่ 370 จุด เกิดสัญญาณซ้ือดวย Slow Stochastic (21/3) ในรูปแบบ W-shape ในเขตขายมากเกิน จากนั้นดัชนี
ตลาดจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไดดี สัญญาณขายจะขายเม่ือสัญญาณ Stochastic ปรับตัวขึ้นสูเขตซ้ือมากเกิน 
(Overbought) และเสน %K ตัดลงตํ่ากวาเสน 75 เปอรเซ็นต ตามที่ลูกศรชี้ลง 

2. สัญญาณ Relative Strength Index (RSI)  

เปนเคร่ืองมือช้ีวัดสําหรับการลงทุนระยะกลาง ปกตินิยมใชคา 14 วัน ที่เกิดจากการคํานวณคาผลรวมของราคา 
ที่เปล่ียนแปลงขึ้นใน 14 วัน กับคาผลรวมของราคาท่ีเปล่ียนแปลงลดลงใน 14 วัน (เปนเสนทึบ) และเสน Signal Line  
เปนเสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ 9 EMA ของ RSI 

สัญญาณ RSI ปกติจะเคล่ือนตัวระหวางคา 0 – 100 เปอรเซ็นต คา RSI ที่นอยกวา 30 เปอรเซ็นตจะแสดงถึง
ภาวะขายมากเกิน (Oversold) และเม่ือมีคามากกวา 70 เปอรเซ็นตจะแสดงถึงภาวะซ้ือมากเกิน (Overbought) 

สัญญาณซ้ือขายดวย RSI เม่ือราคาหุนเกิดภาวะขายมากเกิน เสน RSI ตัดขึ้นเหนือเสน Signal Line นักลงทุน
บางคนจะใชเปนสัญญาณซ้ือ และเม่ือราคาหุนเกิดภาวะซ้ือมากเกิน เสน RSI ตัดลงตํ่ากวาเสน Signal Line นักลงทุนจะ
ใชเปนจุดขาย 

ขอแนะนํา การใชตัวช้ีวัด RSI เปนจุดซื้อ นักลงทุนควรเขาซ้ือเม่ือราคาเกิดภาวะขายมากเกิน และเกิดสัญญาณ 
Bullish Divergence ของ RSI และขายหุนออกเม่ือราคาหุนเกิดภาวะซ้ือมากเกิน และเกิดสัญญาณ Bearish Divergence 
ของ RSI 
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 ตัวอยาง ดัชนีตลาดจากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2542 ดัชนีตลาดปรับตัวจาก 
520 จุดขึ้นไปทําจุดสูงใหมที่ 550 จุด แตสัญญาณ RSI ที่ปรับตัวเขาสูเขตซื้อมากเกิน (Overbought) กลับสรางจุดสูงยก
ลงตํ่า หรือเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งจะใชเปนจุดขาย และชวงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2542 ดัชนีตลาด
ปรับตัวลดลงจาก 400 จุด ลงไปทําจุดตํ่าใหมที่ระดับ 370 จุด แตสัญญาณ RSI ที่ปรับลดลงเขาสูเขตขายมากเกิน 
(Oversold) เกิดจุดตํ่ายกสูง หรือเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งจะใชเปนจุดซื้อที่ดี  

3. สัญญาณ MACD Histogram  

เปนเคร่ืองมือช้ีวัดสําหรับการลงทุนระยะยาว เปนคาที่เกิดจากผลตางของเสน MACD (Moving Average 
Convergence / Divergence) กับเสน Signal Line 

 คา MACD()  =  Mov(C,12,E) – Mov(C,26,E) 

 Signal Line  =  Mov(MACD(),9,E) 

 MACD Histogram  =   MACD() – Signal Line 

การซ้ือขายหลักทรัพยหรือฟวเจอรสดวยสัญญาณ MACD Histogram จะเขาซ้ือเม่ือราคากราฟรายสัปดาห 
เกิดสัญญาณ Bullish Divergence และขายเม่ือเกิดสัญญาณ Bearish Divergence 

เม่ือสัญญาณ MACD Histogram จากกราฟรายสัปดาหเกิดสูงใหมจะตามดวยราคาสูงใหม และเม่ือ MACD 
Histogram เกิดจุดตํ่าใหมจะตามดวยราคาตํ่าใหม 
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ตัวอยาง ดัชนีตลาดจากกราฟรายสัปดาห ณ จุดที่ 1, 4 และ 5 สัญญาณ MACD Histogram เกิดจุดตํ่าใหม 
จะตามดวยราคาตํ่าใหมของดัชนีตลาด แตเม่ือเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ MACD Histogram จะใชเปน 
จุดเขาซ้ือ และเม่ือดัชนีตลาดปรับตัวขึ้น ณ จุดที่ 2 และ 3 สัญญาณ MACD Histogram เกิดจุดสูงใหม จะตามดวยราคา
สูงใหมของดัชนีตลาด แตเม่ือเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ MACD Histogram จะใชเปนจุดขาย 

สัญญาณ Bullish Divergence และ Bearish Divergence ในกราฟรายวันจะมีความแมนยํานอยกวากราฟราย
สัปดาห กรณีที่ตองการใชสัญญาณ MACD Histogram จากกราฟรายวันเปนสัญญาณซ้ือเม่ือเกิด Bullish Divergence 
ควรใหเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI รวม จะเปนจุดเขาซ้ือที่ดีและมีความเส่ียงตํ่า และขายเม่ือสัญญาณ 
MACD Histogram กับสัญญาณ RSI เกิดสัญญาณ Bearish Divergence รวมกัน 

 

ตัวอยาง ดัชนีตลาดจากกราฟรายวัน การเกิดสัญญาณ Bullish Divergence และ Bearish Divergence ของ 
MACD Histogram จะมีความแมนยําและนาเช่ือถือกวาในกราฟรายสัปดาห ดังนั้น หากนักลงทุนตองการใชสัญญาณน้ี 
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ในกราฟรายวันควรใชสัญญาณ RSI ควบคูไปดวย การเกิดสัญญาณ Bullish Divergence และ Bearish Divergence 
ของตัวช้ีวัดทั้งสองพรอมกันจะชวยยืนยันจุดซื้อจุดขายที่ดี 

สําหรับนักเก็งกําไรที่นิยมใชกราฟ 60 นาที หรือ 30 นาที เปนเคร่ืองมือทางเทคนิคสําหรับสําหรับเปนจุดซื้อหรือ
จุดขาย ควรหลีกเล่ียงการใชตัวช้ีวัดราคาระยะส้ัน เชน Stochastic เพราะจะทําใหเกิดการซ้ือขายบอยคร้ัง นอกจากจะทํา
ใหสูญเสียโอกาสทํากําไร มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแลว นักเก็งกําไรที่ซื้อขายบอยคร้ังจะตองแบกรับภาระตนทุนจาก
คาธรรมเนียมในการซื้อขาย จนทําใหไมมีโอกาสทํากําไรจากการเก็งกําไร 

นักลงทุนและนักเก็งกําไรพึงตระหนักวาเคร่ืองมือชี้วัดราคาแตละตัวมีขอจํากัดในการใช กอนที่นักลงทุนจะใช
ตัวช้ีวัดใดๆ ควรศึกษาทําความเขาใจและความเส่ียงกอนนํามาใช และควรฝกฝนการใชใหเกิดความชํานาญเพื่อลด
ขอผิดพลาดที่จะเกิดจากการใชเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจ 

 

****************************************************************** 
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