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“รูวิเคราะหเทคนิค... พิชิตโอกาสลงทุน (4) : 
วิธีวิเคราะหทางเทคนิค – เสนคาเฉล่ียเคลื่อนที่แบบ MMA” 

 
ประจบ วงษนิ่ม (ป.ดัชนี)    

นักวิชาการอิสระ   
 

เสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่นับเปนเคร่ืองมือทางเทคนิคที่นิยมมาใชเปนเคร่ืองมือวิเคราะหจุดซื้อ – จุดขาย หรือนํามาใช
เปนแนวรับแนวตานของดัชนีตลาด ราคาหุน โลหะมีคาและฟวเจอรสประเภทตางๆ แตการซื้อ – ขายดวยเสนคาเฉลี่ย
เคล่ือนที่มีจุดออน เม่ือตลาดหรือราคาเคล่ือนตัวออกดานขาง (Sideways) หรือแกวงตัวขึ้นลงไมมาก เคร่ืองมือนี้กลับ 
ไมสามารถสรางผลกําไรใหกับนักลงทุน หรือเม่ือเกิดการต่ืนซ้ือ (Panic Buy) ต่ืนขาย (Panic Sell) มักจะไดราคาซ้ือ 
ที่มีตนทุนสูงและขายไดในราคาตํ่า โอกาสสรางกําไรจากเสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่จึงมีไมมาก 

เสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่แบบ Multiple Moving Average นับเปนเคร่ืองมือทางเทคนิคที่นาสนใจ นักลงทุนสามารถ
นําสรางจุดซื้อ – จุดขาย รวมกับเคร่ืองมือทางเทคนิคอื่น เพื่อสรางผลกําไรกับการลงทุน 

Multiple Moving Average (MMA) 

1. เสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ Multiple Moving Average แบบ Short-term investor ประกอบดวยเสนคาเฉล่ีย
เคล่ือนที่แบบ Exponential 6 เสน คือ “เสน 3, 5, 7, 9, 11 และ 13 วัน” ในที่นี้จะเรียกวา “MMA1”  
(ในตัวอยางเสน MMA1 เปนสีน้ําเงิน) 

เสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ทั้ง 6 เสน สะทอนถึงตนทุนการซ้ือขายในระยะส้ัน 

2. เสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ Multiple Moving Average แบบ Long-term Investor ประกอบดวยเสนคาเฉล่ีย
เคล่ือนที่แบบ Exponential 6 เสน คือ “เสน 30, 35, 40, 45, 50 และ 55 วัน” ในที่นี้จะเรียกวา “MMA2”  
(ในตัวอยางเสน MMA2 เปนสีน้ําแดง) 

เสนคาเฉล่ียเคล่ือนที่ทั้ง 6 เสน สะทอนถึงตนทุนการซ้ือขายในระยะยาว 
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การนําไปใช 

 

รูปที่ 1 แสดงการใชเสน MMA กับดัชนีตลาด 

จากตัวอยางรูปที่ 1 เปนการใชเสน Multiple Moving Average กับดัชนีตลาด เม่ือเสน MMA1 และ MMA2 บีบ
ตัวเขาหากัน จะเปนการสะทอนถึงนักลงทุนระยะส้ันและระยะยาวมองดัชนีตลาดหรือราคาหุนในราคาท่ีใกลเคียงกัน 
(Intrinsic Value) เม่ือเสน MMA1 ตัดขึ้นเหนือเสน MMA2 จะใชเปนจุด “เขาซื้อ” หุน โลหะมีคา หรือเปดสถานะซ้ือ 
(Open Long) ในฟวเจอรส 

เม่ือดัชนีตลาดปรับตัวขึ้น เสน MMA2 มีความลาดชันเพิ่มขึ้น (เสน MMA2 ปลายเปดกวางขึ้น) สะทอนถึงภาวะ
ตลาดขาขึ้น (Bull Market) การออนตัวลดลงของดัชนีตลาด ราคา หรือเสน MMA1 จะใชเปนจุด “เขาซื้อ” เพื่อเก็งกําไร
ระยะส้ัน และเม่ือดัชนีตลาดหรือราคาปรับตัวขึ้นสรางราคาสูงใหม แตสัญญาณ MACD Histogram หรือ RSI เกิด
สัญญาณ Bearish Divergence จะใชเปนจุด “ขาย” หรือปดสถานะซ้ือในฟวเจอรสเพื่อทํากําไร 

เม่ือเสน MMA1 ตัดลงตํ่ากวาเสน MMA2 จะใชเปนจุดเปดสถานะขาย (Open Short) ในฟวเจอรส และเม่ือ
ตลาดหรือราคาปรับตัวลดลง เสน MMA2 ปรับตัวลงและมีความลาดชันเพิ่มขึ้น (เสน MMA2 ปลายเปดกวางขึ้น) สะทอน
ถึงภาวะตลาดขาลง (Bear Market) 
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การประยุกตใชเสน MMA กับเครื่องมือทางเทคนิค 

 

รูปที่ 2 แสดงการใชเสน MMA กับเครื่องมือทางเทคนิคในดัชนีตลาดหลักทรัพย 

รูปที่ 2 เปนกราฟรายวันของดัชนีตลาด ที่จุด 1 จะเห็นวาดัชนีตลาดแกวงตัวแคบๆ ออกดานขาง (Sideways) 
ปรับตัวลดลงเล็กนอย เสน Multiple Moving Average ทั้งระยะส้ันและระยะยาวบีบตัวเขาหากัน (สะทอนวาทั้งนักลงทุน
ระยะส้ันและระยะยาวมองดัชนีตลาดในราคาท่ีใกลเคียงกัน) สัญญาณ MACD Histogram เกิดสัญญาณปลายตลาด 
ขาลงแบบ Bullish Divergence แสดงถึงดัชนีตลาดอยูในชวงปลายตลาดขาลง นักลงทุนระยะยาวควรใชเปนจุดกลับ 
เขาตลาดเพื่อทยอยซื้อหุนพื้นฐานเขาพอรตการลงทุน 

เม่ือดัชนีตลาดปรับมาถึงจุดที่ 2 ดัชนีตลาดชวงตนเดือนพฤษภาคม 2550 ดัชนีตลาดสามารถสรางราคาปด 
สูงเหนือชวงเดือนเมษายน 2550 จุด ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น สัญญาณ MACD Histogram สรางจุดสูง เปนจุดซื้อ 
ที่เหมาะสําหรับนักเก็งกําไร เนื่องจากเปนจุดที่เขาซ้ือแลวดัชนีตลาดพรอมที่จะปรับตัวขึ้นไดทันที การเขาซ้ือ ณ จุดน้ี 
ความเส่ียงจะลดลง แตตนทุนจะสูงเม่ือเทียบกับการเขาซ้ือที่จุดที่ 1 

ณ จุดที่ 3 ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้น ขณะที่เสน Multiple Moving Average แบบ Long-term Investor มีการเรียงตัว
และความลาดชันเพิ่มขึ้น (ปลายเปดกวางเหมือนปากแตร) ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เปนสัญญาณวาดัชนีตลาด
กําลังเปนตลาดขาขึ้นโดยสมบูรณ (Bull Market) นักลงทุนที่ดีควรถือหุนและปลอยใหหุนสรางผลกําไรเพิ่มขึ้น (Let Profits 
Run) 

ณ จุดที่ 4 สัญญาณ เสน Multiple Moving Average แบบ Long-term Investor และปริมาณการซ้ือขาย 
ที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงทิศทางตลาดขาขึ้นที่เปนตลาดกระทิง แตดัชนีตลาดหรือราคาออนตัวลง นักเก็งกําไรสามารถใชเปน 
จุดซื้อเพื่อเขาเก็งกําไร แตควรกําหนดจุดตัดขาดทุนไวดวย (Stop Loss)  
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จุดที่ 5 และจุดที่ 6 ดัชนีตลาดหรือราคาสรางจุดสูงใหมอยางตอเนื่อง (New High) ขณะท่ีสัญญาณ MACD 
Histogram กลับเกิดสัญญาณปลายตลาดขาข้ึนแบบ Bearish Divergence ปริมาณการซ้ือขายลดลง นักลงทุนควรใช
สัญญาณน้ีเปนจุดนําหุนออกทยอยขายเพ่ือทํากําไร และควรหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหรือไลราคาหุน เนื่องจากชวงที่เกิด
สัญญาณปลายตลาดขาข้ึน ตลาดมักจะเต็มไปดวยขาวดี กลายเปนหลุมพรางใหนักลงทุนที่เขาซ้ือหุนจนเกิดการติดสูง
ตามมา 

จุดที่ 7 และจุดที่ 8 ดัชนีตลาดปรับลดลงปดตํ่ากวาเสน Multiple Moving Average แบบ Long-term Investor 
และดัชนีสรางจุดสูงยกลงตํ่า (Lower high) และเกิดจุดตํ่าใหม แสดงถึงดัชนีตลาดหรือราคาปรับตัวเขาสูแนวโนมขาลง 
อยางชัดเจน นักเก็งกําไรสามารถเปดสถานะขาย (Open Short) ในดัชนีฟวเจอรสเพื่อสรางผลกําไรในตลาดฟวเจอรส 

 

รูปที่ 3 แสดงการใชเสน MMA กับเครื่องมือทางเทคนิคในราคา Spot Gold 

รูปที่ 3 กราฟรายวันของราคา Spot Gold ชวงเดือนมกราคม 2554 ราคาทองคําออนตัวลงจาก 1,370 เหรียญ  
ไปทําราคาตํ่าที่ 1,315 เหรียญ ขณะที่สัญญาณ MACD Histogram เกิดสัญญาณ Bullish Divergence แสดงถึงราคา
ทองคํากําลังกาวเขาสูชวงปลายตลาดขาลง (ในกราฟราคาทองคําจุดที่ 1 และจุดที่ 2) นักลงทุนควรหาจังหวะทยอยเขาซ้ือ
ทองคําเพื่อการลงทุน แตตลาดในขณะน้ันจะถูกครอบงําดวยขาวลบ ทําใหนักลงทุนหรือนักเก็งกําไรเล่ียงที่จะเขาซ้ือทองคํา 

จากนั้นเสน Multiple Moving Average ทั้งแบบระยะส้ันและระยะยาวบีบตัวเขาหากัน จากนั้นราคาทองคํา 
จะปรับตัวขึ้นสรางราคาสูงใหม จากกราฟคือจุดที่ 3 และจุดที่ 4 ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น เปนจุดที่เหมาะสําหรับ 
นักเก็งกําไร เพราะหลังจากนั้นราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นแตตนทุนจะสูงขึ้น เม่ือเทียบกับราคาจุดที่ 1 หรือจุดที่ 2 

จุดที่ 5 หรือจุดที่ 6 เสน Multiple Moving Average แบบ Long-term Investor จะเรียงตัวแบบปลายเปดกวางขึ้น 
ความลาดชันของเสน MMA เพิ่มขึ้น และปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง แสดงถึงราคาทองคํากําลังเปนตลาดกระทิง 
(Bull Market) นักลงทุนควรถือครองทองคําตอไมควรรีบรอนนําทองคําออกขายทํากําไร 
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เม่ือราคาทองคําออนตัวลงบริเวณจุดที่ 7 หรือจุดที่ 8 ขณะท่ีเสน MMA2 แสดงถึงการปรับตัวขึ้นตอ จะเปนจุด 
เขาซ้ือของนักเก็งกําไร นักเก็งกําไรควรกําหนดจุดตัดขาดทุนไวดวย 

เม่ือราคาทองคําปรับตัวขึ้นทําราคาสูงใหม ณ จุดที่ 9 หรือจุดที่ 10 สัญญาณ MACD Histogram กลับเกิด
สัญญาณปลายตลาดขาข้ึนแบบ Bearish Divergence ซึ่งเปนสัญญาณใหนักลงทุนนําทองคําออกทยอยขายทํากําไร  
แตตลาดขณะน้ันเต็มไปดวยขาวดี นักลงทุนที่ขาดประสบการณจะเขาซ้ือทองคําเพราะคิดวาราคาทองคําจะไปตอ จุดที่ 11 
ราคาทองคําปรับขึ้นทําราคาสูงที่ 1,920 เหรียญ ขณะที่สัญญาณ MACD Histogram ยังเปน Bearish Divergence  
ยํ้าเตือนถึงปลายตลาดขาขึ้น แตตลาดถูกครอบงําดวยขาวดี หลายคนมองวาทองคําจะปรับขึ้นไปที่ 2,000 เหรียญ  
นักลงทุนที่เขาซ้ือชวงนี้จึงติดสูง สรางความเสียหายใหกับการลงทุน 

สําหรับนักเก็งกําไรในตลาด Gold Futures สามารถใชจุดที่ 3 หรือจุดที่ 4 เปนจุดเปดสถานะซ้ือ (Open Long) 
และใชจุดที่ 9 หรือจุดที่ 10 เปนจุดปดสถานะซ้ือ หรือเปดสถานะขาย (Open Short) ใน Gold Futures และปดสถานะขาย
เม่ือเกิดสัญญาณ Bullish Divergence อยางไรก็ดี นักเก็งกําไรในฟวเจอรสตองมีจุดตัดขาดทุนไวทุกคร้ังที่เขาเก็งกําไร 

 

รูปที่ 4 แสดงการใชเสน MMA กับเครื่องมือทางเทคนิคในราคาน้ํามัน Brent 

รูปที่ 4 แสดงกราฟรายวันของราคาน้ํามัน Brent (นักลงทุนสามารถนําทิศทางของกราฟน้ีมาใชประโยชนในการ
ซื้อขาย Oil Futures) จุดที่ 1 ราคานํ้ามันปรับตัวลดลงสรางราคาตํ่าใหม ขณะที่สัญญาณ MACD Histogram เกิด
สัญญาณปลายตลาดขาลงแบบ Bullish Divergence เนื่องจากการซื้อขายลงทุนในนํ้ามันไมมีในตลาดไทย นักลงทุน 
จะเฝาสังเกตสัญญาณทางเทคนิคที่จะเกิดตามมา 

จุดที่ 2 เสน Multiple Moving Average บีบตัวเขาหากัน จากน้ันจุดที่ 3 ราคาน้ํามันสามารถสรางจุดสูงใหม 
MACD Histogram เกิดจุดสูง นักเก็งกําไรจะใชจุดนี้เปดสถานะซ้ือ (Open Long) ใน Oil Futures จากนั้นเสน Multiple 
Moving Average แบบ Long-term Investor มีการเรียงตัวแบบตลาดขาขึ้น (Bull Market) ปลายของเสน MMA2 เปด
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กวางและความลาดชันเพิ่มขึ้น (จุดที่ 4) เปนสัญญาณถือตอ และเม่ือราคาออนตัวลง (จุดที่ 5) ใชเปนจุดเปดสถานะซ้ือ 
เพื่อเก็งกําไร แตควรกําหนดจุดตัดขาดทุนไวดวย 

แตเม่ือราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นสรางราคาสูงเขาใกลแนวตานของจุดสูงเกา 127 เหรียญ (จุดที่ 6) สัญญาณ 
MACD Histogram เกิดสัญญาณปลายตลาดขาขึ้นแบบ Bearish Divergence เปนจุดที่นักลงทุนควรปดสถานะซ้ือ 
เพื่อทํากําไร 

จากกราฟราคาน้ํามัน Brent เม่ือนํามาประยุกตกับการซ้ือขายใน Oil Futures นักเก็งกําไรควรเปดสถานะซื้อ 
ใน Oil Futures เม่ือราคานํ้ามัน Brent ยืนปดเหนือ 115 เหรียญ และปดสถานะซ้ือเม่ือราคานํ้ามันปรับขึ้นระดับ  
126 เหรียญหรือมากกวาเล็กนอย (เกิดสัญญาณ Bearish Divergence) ในทางเทคนิคแมราคาน้ํามันมีโอกาสปรับตัวขึ้น 
เปนคล่ืน 5 ที่ระดับราคา 130 – 134 เหรียญ นักเก็งกําไรไมควรเปดสถานะซ้ือเพราะมีความเส่ียงมากกวาโอกาสท่ีจะ 
ทํากําไร 

บทสรุป 

เสน Multiple Moving Average นับเปนเคร่ืองมือทางเทคนิคที่นักลงทุนสามารถนํามาใชสรางจุดซื้อ – จุดขาย 
รวมกับเครื่องมือ Oscillator เชน สัญญาณ MACD Histogram และปริมาณการซื้อขาย (Volume) ไดดี สามารถสราง 
ผลกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย, Gold Futures รวมไปถึง Oil Futures อยางไรก็ดี นักลงทุนจําเปนที่จะตองฝกฝนการ
ใชเคร่ืองมือทางเทคนิคบอยๆ เพื่อสรางทักษะในการใชเคร่ืองมือ แตเม่ือนักลงทุนมีความชํานาญแลว การใชเคร่ืองมือ 
ทางเทคนิคก็จะเปนเร่ืองงายและเปนไปอยางอัตโนมัติ 
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