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 ระสบการณชีวิตการลงทุนในตลาดหุนของผม ผานชวงท่ีเสียหาย 

 อยางหนักในระยะเริม่ตน เนื�องจากไมไดใชพืน้ฐานในการลงทนุ แตเลอืก 

ที่จะฟงจากคนบอกเลาวาตัวไหนดีก็จะซื้อ จนตองกลับมาทบทวนตัวเองเพื�อ

หาวิธีที่อยูรอดและเปนผูชนะในตลาดใหได ซึ่งในชวงนั้นไดพบกับผูใหญ 

ทีแ่นะนาํใหลองใชการวเิคราะหกราฟเพื�อหาสญัญาณทางเทคนคิในการลงทนุ 

ดวยวิธีนี้เองท่ีทําใหผมสามารถฟนตัวขึ้นไดอีกครั้ง โดยทํากําไรไดจากทุนท่ี

เหลือหลักสิบลานกลับมาเปนรอยลาน

แนวทางที่ทําใหผมประสบความสําเร็จจากการลงทุนในหุนไดก็คือ มี

ความขยนัศกึษาหาความรูอยางจริงจงั ตองเรียนรูจากความผดิพลาดในอดตี 

รูจกัพลิกแพลงความรูทีม่ใีหเขากบัสถานการณในแตละชวงเวลา และสดุทาย

จะตองมีความระมัดระวังในการลงทุนอยูเสมอ  

ผมขอสนับสนุนใหผูลงทุนไดศึกษาเพิ่มพูนความรูดานการลงทุนอยาง

ตอเนื�อง เพราะการจะอยูรอดและทาํกาํไรในตลาดหุนนัน้ความรูเปนสิง่ทีส่าํคญั  

โดยหนังสือ รูเทคนิค พลิกกําไร คูมือเทรดหุนสายกราฟ สําหรับมือใหม  
เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่เราจะไดมองเห็นภาพรวม เรียนรูหลักการ เขาใจที่มาที่ไป 

และวิธีการใชงานเครื�องมือแตละประเภทในการวิเคราะหกราฟหุน 

วัชระ แกวสวาง 

(ปอง)

นวทททททททาาาาาาางงงงงงทททททท่ีททททททททํํํํําาาาาาาาใใใใใใหผผผผผมมมมมมมปปปปรรรระะะะะสบบบบบบบบคคคควววววาาาาาามมมมมสสสสสสสสํํํํําาาาาเเเเรรรร็็็็จจจจจจจากกกการลงงงงงงททททททุุนนนนใน

นศกึกกกกกษษษษษษาาาาาาหหหหหาาาาาาคคคคคคคคววววววววามมมมมมรรรูอออยยยาาางงงงจจจจจจจรงิจงั ตตตออองงงเเเรรรีีียยยยยยนนนนนรรรรรรูจจจาาากกกกคคคคคคควววววววาาาาาาามผิ



 มเปนคนหนึ่งที่เวลาซ้ือขายหุนหรืออนุพันธแบบเก็งกําไรทิศทางของ 

 ราคา จะใชแนวทางการวิเคราะหทางเทคนิคเปนหลักเพื�อประกอบ 

การตัดสนิใจ ซึง่ถานบัจนถงึวนันี ้ถอืไดวาผมไดเริม่ศกึษา ลองผดิลองถกู และ

ใชงานการวิเคราะหทางเทคนิคมาแลวมากกวา 15 ป และดวยประสบการณ

ทีผ่านมาผมมีความเห็นวา การวิเคราะหทางเทคนิคเปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยให

เราประสบความสําเร็จในการทํากําไรในตลาดหุนได 

แตกอนทีจ่ะมาถงึวนันี ้ในชวงปแรกของการศกึษาแนวทางการวเิคราะห 

ทางเทคนคิ ตองยอมรบัวาผมหลงทางไปนานพอสมควร เนื�องจากไมสามารถ

ทาํกาํไรไดอยางจรงิ ๆ  จงั ๆ  แตผมกย็งัไมละความต้ังใจ ลองพยายามหาขอมลู

เพิ่มเติมจากเว็บไซต ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเทคนิคหลายเลม 

ซึ่งสวนใหญเปนหนังสือตางประเทศ และยังเขาคอรสอบรมอีกหลายคอรส 

จากนั้นก็รวบรวมความรูที่ไดมาประมวล จับประเด็นสําคัญ และสรุปออกมา

เปนความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเทคนิคที่ตัวเองจะนําไปใชงานจริง 

หลังจากผานกระบวนการขางตนและนําแนวทางท่ีสรุปดวยตัวเองมา

ใชงานแลวพบวา ผมสามารถนําความรูดานการวิเคราะหทางเทคนิคมาใช

เพื�อทํากําไรในตลาดหุนไดจริง โดยทําใหผมไดรับอัตราผลตอบแทนจากการ

ซือ้ขายหุนในระดับทีผ่มพอใจ ซึง่ถาผมไดรูเคลด็ลบัและแนวทางในการใชงาน 

การวิเคราะหทางเทคนิคที่ถูกตองตั้งแตแรก ผมคงไมตองเสียเวลาหลงทาง 

ลองผิดลองถูกเปนเวลาหลายป

งยยยยยยยออมมมมมมรรรรรรบับบบบบบวววววววาาาาาาผมมมมมหหหหหหหลลลลงงงงทททางงงงงไไไไปปปปนนนนนานนนนพพพพพพพพออออสสสสมมมมมมควววววรรรร เนืืืืืืื�อออออองงงงงงงจจจจจาาาาาากไ

งจรรรรรรริิิิิงิงงงงงง ๆๆๆๆๆๆๆ จจจจจจจจงังงงงงงงจจจจจจ ๆๆๆๆๆๆๆๆ แแแแแตตผผผมมกกย็ยยงังงงงงงไมละคคคคคววววาาามมตต้ังงใใใใใใจจจจจ ลลลลอองงงงพพพยยยยยยยยาาาาาาายามกก



หนังสือ รูเทคนิค พลิกกําไร คูมือเทรดหุนสายกราฟ สําหรับมือใหม  
จะเปนหนงัสือทีผ่มรวบรวมคาํแนะนาํเกีย่วกบัแนวคดิ ทัศนคต ิความคาดหวงั  

การวางแผน และลําดบัการใชงานเครื�องมอืตาง ๆ  ในการวเิคราะหทางเทคนคิ 

ที่ถูกตอง โดยในเลมผมอาจจะไมไดลงรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาของ 

เครื�องมือแตละประเภทในเชิงลึก แตผมเขียนข้ึนมาโดยตั้งเปาหมายไววา  

ถาผูทีเ่ริม่สนใจการวเิคราะหทางเทคนคิทกุคนไดอานหนังสอืเลมน้ีเปนเลมแรก 

กอนไปศึกษาเกี่ยวกับเครื�องมือหรือเทคนิคตาง ๆ  เชิงลึกในหนังสือเลมอื�น 

หรอืคอรสสมัมนาเพิม่เตมิ จะทาํใหผูอานเขาใจเนือ้หาและพฒันาความสามารถ 

ในการวิเคราะหทางเทคนิคไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนฟนเฟองเล็ก ๆ   

อีกหนึ่งชิ้นท่ีสามารถสรางประโยชน โดยเปนอีกหน่ึงแหลงความรูที่ชวยให 

ผูลงทนุในตลาดหุน สามารถนําไปใชเพื�อเอาตัวรอดและทํากําไรจากตลาดหุน 

ไดอยางตอเนื�องระยะยาว

นิมิต วิทยศลาพงษ

(DaddyTrader)

สมัมมมมมมมมมมมนนนนนนาาาาาาเเเเเเพพพพพพพิิิิิิม่มมมมมมมเตตตตติิิิิมิม จจจจะะะะททททํําําาาใใใใใใหผูอานนนนนเเขขขขขขาาาาใใใใใใจจจจเเเเนนนนนน้ืืืืืือออออหหหหหาาาาาาแแแแแแแลลลลลลละะะะะพพพพพพฒัฒนาาาา

คราาาาาาะะะะะะหหหหหหหทาาางงงงงงเทททททททคคคคคนนนนนนิคคไไดดรรรรรวดดดดเรร็วววววยยยยยิิิิิ่งงขขขขขขึ้น



6

 
.....13

ความแตกตางระหวางการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน 

และการวิเคราะหทางเทคนิค.....15

ตีความกันใหชัด กอนตัดสินใจใชการวิเคราะหทางเทคนิค.....20

ความหมายของการวิเคราะหทางเทคนิค 

ในแบบ DaddyTrader.....21

ความไดเปรยีบในเชงิกลยุทธทีไ่ดจากการวิเคราะหทางเทคนคิ.....23

วิธีนําความรูการวิเคราะหทางเทคนิคไปใชงาน.....25

โปรแกรมอํานวยความสะดวกในการเทรดแบบเปนระบบ.....30

ความแตกตางระหวาง Chartist และ System Trader.....31

1

 1111



2

3

.....35
3 เรื�องตองรู และ 3 เรื�องที่ไมตองรู ถาจะเทรดแนวเทคนิค.....36

ความคาดหวังที่ถูกตองในการเทรด.....39

เราควรคาดหวังผลตอบแทนจากการเทรดเทาไร.....41

รูจักกับ Equity Curve และ Drawdown.....44

เราวัด Drawdown ไปทําไม.....47

3 สวนประกอบสําคัญในการวิเคราะหทางเทคนิค.....48

กลุมของความรู ในการอานกราฟ.....49

กลุมของกลยุทธในการเทรด.....56

วินัยในการเทรด.....61

ทั้ง 3 สวนประกอบมีความสําคัญแตกตางกัน.....62

 

กราฟคืออะไร.....66

เราจะดูกราฟจากที่ไหน.....68

ใชกราฟประเภทไหนดี.....72

กราฟแทงเทียนคืออะไร ทําไมผมจึงแนะนํา.....73

ขอแนะนําแนวทางการศึกษากราฟแทงเทียน.....76

กราฟประเภทอื�น ๆ .....80

Time Frame คืออะไร.....82

ความสําคัญของการเลือก Time Frame ที่เหมาะสม.....86

การใชงานกราฟแบบ Multiple Time Frame.....89

กราฟราคาเคลื�อนที่ไมเปนเสนตรง.....94

วิธีการระบุ H, L ไมใชกฎตายตัว.....98



88   

กราฟราคาเคลื�อนที่แบบมีแนวโนม.....104

ทิศทางของแนวโนมระยะสั้น.....107

ทิศทางของแนวโนมระยะกลาง.....110

ทิศทางของแนวโนมระยะยาว.....112

เราอาจระบุระยะเวลาของแนวโนมไดอีกวิธี.....112

การสื�อสารเรื�องแนวโนมกับความสําคัญของ Time Frame.....115

กราฟราคาเคลื�อนทีแ่บบมแีนวโนมจะมกีารปรบัฐานเปนระยะ ๆ .....118

แปลสถานการณจากผลที่เกิดขึ้นและการเลือกฝง.....124

รูวาราคามลีกัษณะการเคลื�อนทีอ่ยางไรแลวไดประโยชนอะไร.....126

ควรเลือกวาจะอยูฝงซื้อหรือฝงขายตามทิศทาง 

ของแนวโนมระยะกลาง.....129

แนวโนมระยะกลางของแตละคนนานไมเทากัน  

ขึ้นอยูกับวาเลือกใช Time Frame อะไร.....132

จังหวะเทรดที่ดีมักเกิดที่แนวรับ/แนวตาน.....136

นิยามแนวรับ/แนวตาน.....137

การใชงานแนวรับ/แนวตาน.....138

แนวรับ/แนวตานหาอยางไร.....139

แนวรับ/แนวตานที่นgาสนใจ.....142

เมื�อเขาใจโครงสรางกราฟราคาและแนวรับ/แนวตาน 

ก็ไมตองจํา Chart Pattern.....145

.....149
Trade Trigger.....150

Trade Filters.....154

4

ยูกับบบบบบบววววววาาาาาาเเเเเเลลลลลลลืืืืืืออออออกกกกกกใชชชชช TTTTiiiimmmmeeee Frameeeee ออออะะะะไไไไไไรรรร.....1333222

วะเเเเเเททททททรรรรรรรดดททททท่่ีีีีีีดดดดดดดดีีมมมมมมัััััักกกเกกกกกกิิิิิิดดดทททีี่แแแนนนนนนนวรัับ/แแแแแนนนนนนววววตตตาาานนนน.............11133666

ั 



สารบัญ 9

เงื�อนไขที่นิยมนํามาใชเปนตัวกรองสัญญาณหลอก.....155

สิ่งที่จะไดและสิ่งที่ตองยอมรับจากการใชตัวกรอง 

สัญญาณหลอก.....158

Indicators.....159

Indicators แตละตัวใหขอมูลที่แตกตางกัน.....162

ตวัอยางการใชงาน Indicators เพื�อสนบัสนนุการลงมือเทรด.....166

ตัวอยางการใชงาน Indicators เพื�อเปนสัญญาณเตือน.....168

กลยุทธในการเขา (Entry).....170

สไตลการเทรด.....171

Trade Setup.....173

ตัวอยาง Trade Setup ของ DaddyTrader.....175

Screener.....181

กลยุทธในการออก (Exit).....183

แนวความคิดในการกาํหนดจดุออกเพื�อตดัขาดทนุ (Stop Loss).....185

การกําหนดจุดออกเพื�อทํากําไร (Take Profit).....188

Happy Problem.....193

การบริหารความเสี่ยงและเงินในการเทรด.....195

ที่มาและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง 

และเงินในการเทรด.....197

ขั้นตอนที่ 1 ตัดสินใจวาจะลงมือซื้อขายหรือไม.....199

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดจํานวนเงินสูงสุดที่จะเสี่ยงขาดทุน 

  ในการซื้อขายแตละครั้ง.....201

ขั้นตอนที่ 3 การจดัสรรเงนิทนุทีต่องใชในการเทรดแตละครัง้.....202

ขั้นตอนที่ 4 คํานวณจํานวนที่จะเทรดในแตละครั้ง.....203

กลลลลลลยยยยยยุททททททธธธธธธใใใใใในนนนนนนกกกกกกกการรรรรออออออออออกกกก (((((EEEEEExit).....1118888333

แนนนนนนวววววคคคคคคคววววามมมมมมมมคคิดิดดดดดใใใใในนกกกกกกาาารรรกกกํําําาาหหหหหหหนดจดุดดออออออออกกกเเเพพพืืื�ออออออตััััดัดขขขขขขาาาดดดดดดททททททททนุนนนนนน  ((((((Sto

ํ ื� ํ ํ ไ



1010   

.....
อนุพันธคืออะไร.....211

ตัวอยางกลไกการซื้อขายดวยการวางเงินประกัน.....212

กลไกการวางหลักประกันทําใหเกิด Leverage.....213

เทรดอนุพันธใชขอมูลอะไรมาวาดกราฟ.....214

ความแตกตางระหวางกราฟราคา Futures  

และกราฟราคาสินคาอางอิง.....217

เทรดอนุพันธมักใช Time Frame สั้น.....220

การวิเคราะหอนุพันธทางเทคนิค มักไมสนใจ Indicators.....221



 ชื�อวาทุกคนเมื�อมีเงินเหลือในสวนที่นอกเหนือจากการใชจายในชีวิต 

 ประจําวนัแลว ตองมคีวามคิดทีอ่ยากจะใหเงนิกอนนัน้งอกเงยเพิม่ขึน้  

ซึ่งการที่จะทําใหเงินงอกเงยเพ่ิมขึ้นน้ันสามารถทําไดหลายวิธี เชน นําเงิน 

ไปฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรหรือหุ นกู เพื�อรับดอกเบี้ย นําเงินไปลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยเพื�อปลอยเชา นําเงินไปลงทุนในกองทุนหรือหุนเพื�อรับ

เงินปนผลและกําไรจากสวนตางราคาที่เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากวธิขีางตนแลวยงัมอีกีวธิทีีส่ามารถทําใหเงนิงอกเงยเพิม่ขึน้ได

คือ นําเงินไปซื้อขายสินคา หุน หรืออนุพันธ เพื�อคาดหวังผลกําไรจากการที่

ราคาสินคาเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือที่เราคุนเคยกับคําวา “เทรดเพื�อ

เก็งกําไร” ซึ่งวิธีนี้ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่คนจํานวนมากใหความสนใจ ดังนั้นถาจะ

ถามวาเราเทรดกันไปเพื�ออะไร ก็คงตองบอกวาเปาหมายหลักของการเทรด

เพื�อทําใหเงินที่มีอยูแลวเพิ่มพูนขึ้นนั่นเอง 

เราอาจจะเคยเหน็คนทีส่ามารถทาํกาํไรจากการเทรดเปนเงนิจาํนวนมาก 

และก็มีความคาดหวังวาเมื�อเราเขาสูเสนทางน้ีเราก็นgาจะเปนคนที่ประสบ 

ความสําเรจ็อกีคนหน่ึงเชนกนั แตผมขอใหขอมลูเบือ้งตนไวกอนวาคนทีเ่ขามา 

สนใจลงทุนในตลาดหุนหรอืตลาดอนุพนัธสวนใหญประมาณ 80% ไมสามารถ 

ทาํกาํไรในตลาดได สวนทีเ่หลอืจะเปนคนทีอ่ยูรอดในตลาดได และคนท่ีทาํกาํไร 

ไดเปนกอบเปนกาํจริง ๆ  มีไมถงึ 5% นัน่แสดงวาถงึแมการเทรดจะเปนอกีชองทาง 

ในการทาํใหเงนิทีม่อียูแลวงอกเงยข้ึนได แตกอ็าจจะไมใชสิง่ท่ีทาํไดงายเทาไรนัก

แลลลลละะะะะะะกกกกกกําาาาาาไไไไไไรรรรรรจจจจจจากกกกกกสสสสววววนนนนตตตตาาาางงงงงงราคาทททททททีเเเเพพพพิมมมมมมมมาาาากกกกกกขขขขขขขึนนนน าาาาาา

กจจจจจจจาากกกกกกกวววววววธิธธธธธธธีีีีขีขขขขขขขาางงงงงงตตตตตนนนนนนแแแแลลลวววยยยัััังังงงงงงมีีีอีกีวธิธธธธีีีีทีททททท่ีีีีีีสสสาาามมมาาาาาารรรรรถถถถถททททททาําใใใใใหหหหหหหเเเเเเเงงงงงงงิิิิินินนนนนนงอ

ไ ้    �
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เมื�อการเทรดเพื�อเกง็กาํไรเปนเรื�องทีท่าํไดไมงาย แตความเห็นสวนตวั

ผมคดิวากไ็มใชเรื�องยากเกนิไป และทกุคนกส็ามารถท่ีจะประสบความสาํเรจ็

ในการเทรดได สําหรับผูที่เริ่มสนใจทํากําไรจากการเทรดผมแนะนําใหเตรียม

ความพรอม โดยทาํความเขาใจในลกัษณะของสนิคาทีเ่ทรด และศกึษาความรู 

เกีย่วกบัการวิเคราะหขอมลูปจจยัตาง ๆ  ทีจ่ะสงผลตอการเคลื�อนไหวของราคา 

สินคาเหลานั้น 

แนวทางในการวิเคราะหขอมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจลงมือเทรด 

มอียูหลายแนวทาง หนงัสอืเลมนีจ้ะนําเสนอรายละเอยีดเก่ียวกบัการวเิคราะห

ขอมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจในการเทรดดวยแนวทางการวิเคราะหทาง

เทคนิค ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก และสวนตัว

ผมก็ใชแนวทางนี้เปนหลักในการเทรดเพื�อทํากําไรดวยเชนเดียวกัน 

เมื�ออานหนังสือเลมน้ีจบผูอานจะไดรูวา ทําไมแนวทางการวิเคราะห

ทางเทคนิคจึงนgาสนใจ ทําไมผมจึงตัดสินใจเลือกใชแนวทางน้ี คนท่ีสนใจ

แนวทางนี้ควรเริ่มตนอยางไร และมีประเด็นสําคัญอะไรบางท่ีตองรูและ

ทําความเขาใจ ถาพรอมแลวเรามาเขาสูสวนของเนื้อหากันเลยครับ

นหนงงงงงงสสสสสสออออออเเเเเเลลลลลลมนนนนนนจจจจบบบผผผููอออาาาานนนนนจะไดรรรรรรรูููููวววาาา ทททาาาไไไไไไมมมมมมมแแแนนนววววววววททททททททางการ

นgาสสสสสสสนนนนนนใใใใใใจจจจจจจ ทททททททําาไไไไไมผผผมมจจึงงงงงงงตตตตตตตตัดดสสสสินนนนนนใใใใใจเเลลืออกกกกกกใชชแนวทางงงงงงนนนนนนีีีีีี้ ค

รเริ่มตตตตตตนนนนนนออออออยยยยยางไไไไไไรรร แแแลลละะะะะะะมีประเเเเเเเดดด็นนนสสสําาาคคคคคคัััััญญญญญญอออะะะไไไรรรรรรรบบบบบางท่ีต



1
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 าจะใหแบงประเภทของการวเิคราะหขอมลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจ 

 เทรดหุน อนพุนัธ (Derivatives) สินคาโภคภณัฑ (Commodities) อัตรา 

แลกเปลี่ยน (Forex) จะมีแนวทางหลัก ๆ  ที่ไดรับความนิยมอยู 2 แนวทาง 

ไดแก 

1. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

2. การวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis)

การวิเคราะหขอมูลทั้งสองแนวทางน้ีมีความแตกตางกันอยางมาก  

ทัง้จดุเริม่ตน วธิกีาร ขอมลูทีใ่ช โดยการวเิคราะหปจจยัพ้ืนฐาน จะใชวธิวีเิคราะห 

ขอมูลเกีย่วกบัปจจยัตาง ๆ  ทีส่งผลกระทบตอราคาสนิคาทีเ่รากาํลงัสนใจเทรด 

(Fundamental Factor) โดยดวูาปจจยัตาง ๆ  เหลานัน้ใหมมุมองทีด่หีรอืมุมมอง

ทีไ่มดตีอราคาสนิคา และสรปุวาราคาเหมาะสม (Intrinsic Value) ของสนิคา 

ชนดินัน้ ๆ  ควรเปนเทาไร เมื�อเราไดราคาทีเ่หมาะสมมาแลวจึงคอยตดัสนิใจวา 

จะลงมือเทรดหรือไม 

สวนการวเิคราะหทางเทคนคิ จะใชวธิวีเิคราะหสถานการณทีเ่กดิขึน้ของ

ตลาด (Market Action) ผานพฤติกรรมของคนทีเ่ขามาเทรดสนิคาชนดินัน้ ๆ   

ซึง่นยิมใชขอมลูราคา (Price) ปรมิาณการซือ้ขาย (Volume) เปนขอมลูทีส่ะทอน 

พฤตกิรรมของคนท่ีเขามาเทรด สาํหรับการเทรดอนพุนัธอาจใชขอมลูสถานะ

คงคาง (Open Interest)* เปนขอมลูในการวเิคราะหทางเทคนคิเพิม่เตมิดวย 

* สถานะคงคาง (Open Interest) คือ จํานวนสญัญาทีย่งัมีผูถอืสถานะคางอยูในตลาด ขอมลูประเภทน้ี 

จะเปนขอมูลที่เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดสัญญาเทรดลวงหนาหรือตลาดอนุพันธ เชน TFEX เปนตน  

ผูลงทนุสวนใหญจะคุนเคยกบัปรมิาณการซ้ือขาย (Volume) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีบอกวาในชวงเวลาทีส่นใจมกีารเทรด 

กนัระหวางฝงซือ้ฝงขายมากหรอืนอย ทกุ ๆ  การเทรดทีเ่กดิขึน้จะถกูนบัเปนปรมิาณการซือ้ขาย แตการเทรด 

ที่เกิดขึ้นเปนกรณีที่ทั้งฝงซ้ือและฝงขายสรางสถานะสัญญาใหมดวยกันทั้งคู สถานะคงคางในตลาด 

กจ็ะเพิม่ขึน้ดวย แตถาการเทรดทีเ่กิดขึน้เปนกรณทีัง้ฝงซือ้และฝงขายลางสถานะสญัญาทัง้คู สถานะ

คงคางในตลาดก็จะลดลง

สนคา และสรปุวาราคาเหมาะสม (Intrinsic Value) ข

เปนนนนนเเเเเทททททาาาาาไไไไไไไรรรรร เเเเเเมื�อออออเเรรรรรราาาาไไไไดดดดรรรรราคคคคคคคาาาาททททีเ่เเเเหหหหหมมมมมาาาาาาะะะะสสสสมมมมมมาาาาาแแลวจงึคคคคคอออออยตัม

หรือออไไไไไไมมมมม 
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เมื�อเราวิเคราะหสถานการณของตลาดในปจจุบันไดแลววาเปนอยางไร เรา

ก็สามารถรูไดวาปจจุบันเปนจังหวะที่ดีในการเทรดหรือไม และควรตัดสินใจ 

ลงมือเทรดอยางไร 

 

จากคําอธิบายความหมายแนวทางการวิเคราะหขอมูลทั้ง 2 แนวทาง  

ผมขอขยายความดวยการยกตวัอยางความแตกตางระหวาง 2 แนวทาง ซ่ึงตอง 

ขอออกตัวกอนวาเนื้อหาที่นําเสนออาจทําใหผู อานเขาใจวาแนวทางการ

วิเคราะหทางเทคนิคมีขอดีกวาการวิเคราะหดวยปจจัยพ้ืนฐาน เนื�องจากผม

เปนผูที่ใชแนวทางการวิเคราะหทางเทคนิคเพื�อประกอบการตัดสินใจเทรด

เปนหลกั และใชการวเิคราะหปจจยัพืน้ฐานเปนตวัเสริม แต ในความเปนจรงิ

แลวทั้ง 2 แนวทางสามารถนํามาใชงานไดดีทั้งคู ขึ้นอยูกับวาใครจะถนัดใช

แนวทางใดมากกวากัน 

ประเด็นความแตกตางระหวาง 2 แนวทางที่จะนําเสนอ ไดแก 

1. ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 

2. ผลที่ไดจากการวิเคราะห 

3. ปริมาณขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 

4. ความยืดหยุนของการวิเคราะหสินคา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การวเิคราะหทางเทคนคิจะใชขอมลูราคา ปริมาณการซ้ือขาย สถานะ 

คงคาง โดยอาจใชวธิรีวบรวมขอมลูเหลานีห้ลาย ๆ  ตวัแลวนํามาวาดเปนกราฟ 

(Chart) แบบตอเนื�องแลววิเคราะหลักษณะหนาตาของกราฟที่เกิดขึ้น ซึ่ง 

ขอสังเกตที่จะนําเสนอคือ ขอมูลเหลานี้เปน ผลลัพธ ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม

และะะะะะใใใใใชชชชชกกกกกาาาาารรรรรรวววิเคคคคครรรราาาาะะะะหหหหปปปปจจจจจจัยพนืนนนนฐฐฐฐฐาาาานนนนเเเเปปปปนนนนนตตตัววววววเเเเสสสสรรรรรรรมิมมมมมม แแแแต ใน

 แแแนนนนนวววววทททททาาาาางงงงสสสสสามมมาาาาารรถถนนํํําาาาามมมมาาาใใใชชงงงงาาานนนนไไไไดดดดีีีทททททัััั้งคคคููู ขึ้นอยยยยยููููููกกััััับบบวา

ดมากกวากัน
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ของคนทีเ่ขามาเทรดในตลาด ดงัน้ันการวเิคราะหทางเทคนคิจึงเปนแนวทาง 

ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนผลลัพธที่เกิดข้ึน แลวมาดูวาเมื�อคนในตลาดมี

พฤติกรรมเชนนี้เราควรจะตัดสินใจเทรดอยางไร โดยไมสนใจหาสาเหตุวา

อะไรสงผลใหสถานการณตลาดแบบนี้เกิดขึ้น

สําหรับการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานจะเปนการวิเคราะหที่ ตนเหตุ โดย

ปจจัยพื้นฐานที่นํามาวิเคราะห เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยเฉพาะตัวของ

หุนหรือสินคา ปจจัยดานตลาด สภาพการแขงขัน อุปสงค อุปทาน ปจจัยทาง 

ดานการเมือง ปจจัยดานสังคม เปนตน ขอสังเกตที่อยากชูใหเห็นในประเด็น

ความแตกตางคอื การวเิคราะหปจจยัพืน้ฐานจะมุงหาสาเหตทุีส่งผลตอราคาหุน 

หรือราคาสินคาท่ีกําลังสนใจเทรด เพื�อสรุปออกมาเปนผลลัพธวาราคาหุน

หรือราคาสินคาที่กําลังสนใจควรจะเปนเทาไร เพื�อจะไดตัดสินใจไดวาควรจะ

ซื้อหรือขาย

2. การวิเคราะหทางเทคนิคที่เปนการทําความเขาใจสถานการณของ

ตลาดทีเ่กดิขึน้ผานพฤตกิรรมของคนทีเ่ขามาเทรดในตลาด หลังจากทีเ่รารูวา 

สถานการณตลาดในปจจุบันเปนอยางไร เราก็จะรูวาควรเลือกลงมือเทรด

ในฝงใดระหวางฝงซื้อกับฝ งขายถึงจะมีความไดเปรียบและมีโอกาสสูง 

ที่ผลการเทรดจะออกมาเปนกําไร และยังสามารถบอกกับเราไดอีกดวยวา  

ณ ปจจบุนัเปนจงัหวะทีด่ใีนการลงมอืเทรดหรือไม หรอืชวยบอกวาจังหวะไหน 

เปนจังหวะในการลงมือเทรดที่ดี

สวนการวเิคราะหปจจยัพืน้ฐานท่ีเปนการวิเคราะหหาสาเหตทุีส่งผลตอ

ราคาสินคาที่เราสนใจ ซึ่งเมื�อผานการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเสร็จแลว สิ่งที่

เราจะไดคือสิ่งที่เรียกวา มูลคาที่เหมาะสม (Intrinsic Value) โดยการใชงาน 

มูลคาที่เหมาะสมจะนําไปเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Value)  

ถาหากราคาตลาดถูกกวามูลคาที่เหมาะสม เราก็จะสรุปวาหุนหรือสินคาตัว

นัน้นgาลงมอืซือ้ แตถาราคาตลาดแพงกวามลูคาทีเ่หมาะสมเราก็จะสรุปวาหุน 

ิเคคคคครรรรรราาาาาะะะะะหหหหหหททททททาาาาางเเเททคคนนิคคคทททที่เเเเเเเปปปปนนกกกกกาาาาารททททํว าาคควววววามมมมมเขขาใจสสสถถถถถาาาาานก

ผานพพพพพฤฤฤฤฤตตตตติกิกกกกกรรมมมมมขขขออองงงคคคนนนนนนท่ีเขามาาาาาาเเเทททรรรดดดใใในนนนนตตตตตลลลาาาดดด หหหหหลัััััังจา
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หรือสินคาท่ีเรากําลังสนใจไมนgาซื้อหรือถามีครอบครองอยูก็ควรขาย ดังนั้น

การวิเคราะหดวยปจจยัพืน้ฐานจงึใหขอมลูบอกกับเราไดเพียงวาสนิคาท่ีสนใจ

นgาซือ้หรอืนgาขายเทานัน้ แต ไมสามารถใหขอมลูเกีย่วกบัจงัหวะในการเทรดได

การวเิคราะหปจจยัพืน้ฐานนิยมใชอกีหนึง่เทคนิครวมกับการหามูลคาที่

เหมาะสมคือ การใชตัวเลขสวนเผื�อเพื�อความปลอดภัย (Margin of Safety) 

ซึ่งหลังจากท่ีคํานวณมูลคาเหมาะสมไดแลวก็จะใชตัวเลขสวนเผื�อเพื�อ 

ความปลอดภัยคํานวณมูลคาที่เหมาะสมแบบอนุรักษนิยมเพื�อลดความเส่ียง

ในการเทรดดวย เชน สมมติวาเราคํานวณมูลคาเหมาะสมไดที่ 40 บาท  

และเลอืกใชสวนเผื�อเพื�อความปลอดภัยที ่20% จะหมายความวา เราตองการ

สวนลดที่มากกวา 20% จากมูลคาที่เหมาะสมจาก 40 บาท เปน 32 บาท  

(ลดลง 20%) จึงจะสรุปวาหุนหรือสินคาที่เราสนใจนgาสนใจซื้อ เปนตน

3. การวิเคราะหทางเทคนิค ตองการขอมูลดิบในการวิเคราะหเพียง 

3 อยาง ไดแก ราคา ปริมาณการซื้อขาย และสถานะคงคาง ตัวอยางการนํา

ขอมลูทัง้ 3 อยางนีม้าใชงาน เชน นาํมาวาดเปนกราฟตอเนื�อง นาํมาคาํนวณ

เปนดชันชีีว้ดั (Indicators) เปนตน ตองบอกวาในปจจุบนัขอมลูราคา ปรมิาณ

การซ้ือขาย สาํหรบัการวเิคราะหทางเทคนคิทัง้ขอมลูยอนหลงั ขอมูลเรียลไทม  

สามารถหาไดงายและมีผูเผยแพรใหผูลงทุนนํามาใชงานกันไดแบบฟรี ๆ   

ดงันัน้จดุเดนของการเลอืกใชแนวทางการวเิคราะหทางเทคนคิคอื การท่ีขอมูล

ที่ใชในการวิเคราะหมีจํานวนไมมาก หาไดงาย มีขอมูลแบบเรียลไทม และ

หลายประเภทสินคามีขอมูลใหใชแบบฟรี ๆ

สําหรับการวิเคราะหดวยปจจัยพื้นฐานมีปจจัยมากมายที่สามารถ

กระทบตอราคาหุนหรอืราคาสนิคาทีเ่ราสนใจ ดังนัน้ การหาขอมูลทีค่รอบคลุม

ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ๆ  ก็อาจจําเปนตองใชปริมาณขอมูลจํานวนมาก ในบาง

กรณีขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานไมสามารถหาไดแบบเรียลไทม 

ทําใหขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไมทันสมัยหรือสะทอนสถานการณที่เปนอยู 

การรรรววววเเเเเคคคคครรรรราะหหหหหททททาาางงงเเเทททคคคคคนคววววว ตอออองงงกกกาาารรรขขขขขอมมมมมูลลลดดดบบบบบใใใในการ

ดแกกกกกก รรรรราาาาาคคคคคาาาาาา ปปรรรรริิิิิมมมาาณณกกกกกการรรรรรรซซ้ืออขขขขขาาาาาย แลละะะะะสถถถถถานนะคงคคคคคาาาาาง ต

3 อยยยยาาาาางงงงนนนนน้้้้้ีีมมมมมาใชชชชชงงงาาานนน เเเชชชชนนนนน นาํมาาาาาาวววาาาดดดเเเปปปนนนนนกกกกกรรราาาฟฟฟตตตตตตออออเนื�อง
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ในปจจุบัน เชน ตัวเลขทางเศรษฐกิจ งบการเงิน เปนตน จึงทําใหตองมี 

การคาดการณตัวเลข ซึ่งมีโอกาสที่ขอมูลจะคลาดเคลื�อนจากความเปนจริง

4. การวิเคราะหทางเทคนิคนั้น มีความยืดหยุนสูงในการวิเคราะห

สนิคาไดหลากหลายประเภท ทีผ่มบอกแบบนีเ้พราะเรามกัจะเห็นนกัวเิคราะห 

ทางเทคนิคคนเดียวกันสามารถนําหลักการและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

ทางเทคนิคไปใชในการวิเคราะหสินคาไดแทบทุกประเภทสินคา เนื�องจาก

การวิเคราะหทางเทคนิคเพื�อตัดสินใจเทรดสินคาใดก็ตาม ตองการเพียง

ขอมูลราคา ปริมาณการซื้อขาย และสถานะคงคางของสินคาประเภทนั้น ๆ   

เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห นักวิเคราะหทางเทคนิคจึงไมมีขอจํากัด

วาจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจึงจะสามารถวิเคราะหสินคา

ประเภทนั้น ๆ  ได

สวนการวิเคราะหปจจยัพืน้ฐาน มคีวามยดืหยุนในการวเิคราะหประเภท 

สินคาไดนอยกวา จากที่เราจะเห็นไดวานักวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน เชน  

นกัวเิคราะหหุนของโบรกเกอรหลาย ๆ  โบรกเกอรยงัมกีารแบงงานใหนกัวเิคราะห 

แตละคนดูแลหุนในกลุมอุตสาหกรรมที่แตกตางกันตามความเชี่ยวชาญของ

แตละคน หรืออาจจะเห็นวานักวิเคราะหปจจัยพื้นฐานที่วิเคราะหหุนเกง ๆ   

ก็อาจจะไมถนัดในการวิเคราะหราคาสินคาโภคภัณฑ เนื�องจากการวิเคราะห

ราคาสนิคาแตละประเภทตองอาศัยประสบการณ ความเขาใจในลกัษณะของ

สินคา และขอมูลเชิงลึกเฉพาะสินคานั้น ๆ

การแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของแนวทางการวิเคราะหขอมูล

ทั้ง 2 แนวทางขางตน มีวัตถุประสงคที่นําเสนอเนื้อหาตรงนี้ เพื�อใหผูอาน

เห็นภาพรวมวา การวิเคราะหแตละแนวทางมีจุดเริ่มตนของการวิเคราะห

อยางไร ใชขอมูลอะไร มีวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางไร และผลที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูลคืออะไร 

รวเคครรรรราาาาาะะะะะหหหหหปปปปปจจจจยยยยยพพพนนนฐฐฐฐาาานนนนน มความมมมยยยดดดหหหยยยนุนนนนใใใใในนนกกกาาารรรรรวววววเคราะ

กวาาาาา จจจจจาาาาาากกกกกทททททที่่่่่เรรรรราจจจะเหหห็นนนนไไไไไไไดดววาาาาานนนนนัักกกกวววิเคครรรรราะะะะะหหปจจัยยยยยพพพพพืืืืื้นฐ

ของโโโโโบบบบบรรรรกกกกกเเเเเกกอรรรรรหหหหหลลลาาายยย ๆๆๆ โโโโโบรกเกกกกกกอออรรรยยยงังงมมมีกกกกกาาารรรรรแแแบบบงงงงงงงงงาาาานใใใใใหนั
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ผมมคีวามเชื�อวา การวเิคราะหขอมลูทัง้ 2 แนวทางชวยใหเรามโีอกาส

ทํากําไรจากการเทรดไดทั้งคู ผูลงทุนสามารถเลือกใชแนวทางใดก็ไดตาม 

ความถนัดและความชอบสวนตัว เพราะเปาหมายของการเทรดก็คือกําไร  

ดังนั้นเราจะเลือกใชแนวทางไหนในการวิเคราะหขอมูลก็ได ถาแนวทางนั้น

จะทําใหผลการเทรดของเราออกมาเปนกําไร ก็แปลวาเราบรรลุเปาหมาย

ของเราแลว 

ขอมูลที่ใชวิเคราะหเปนผลลัพธที่ 

เกดิข้ึนจากการเทรด แนวทางนีไ้มสนใจ

หาสาเหตุ

วิเคราะหขอมูลที่เปนตนเหตุ  

เพื�อสรุปวาราคาที่เหมาะสมควรจะเปน

เทาไร  

วิเคราะหหาจังหวะลงมือเทรด 

ที่เหมาะสมและมีความไดเปรียบ

วิเคราะหหามูลคาที่เหมาะสม และ 

นํามูลคาที่เหมาะสมไปเปรียบเทียบกับ

ราคาตลาดเพื�อดูวาควรซื้อหรือขาย

ตองการขอมูลในการวิเคราะหนอย  

ใชเพียงราคา ปริมาณการซื้อขาย  

และสถานะคงคางของสินคานั้น ๆ   

เพื�อวาดออกมาเปนกราฟ และคํานวณ 

Indicators โดยขอมูลเรียลไทม 

สามารถหาไดงาย

ตองใชขอมูลจํานวนมาก  

ขอมูลที่ตองการเปนขอมูลเฉพาะของ

แตละสินคาที่ตองการวิเคราะห  

และอาจหาขอมูลที่ทันสมัยไดยาก

มีความยืดหยุน ใชหลักการเดียวกัน 

วิเคราะหเพื�อเทรดสินคาไดหลากหลาย

ชนิด

ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ในการวิเคราะหขอมูลสินคา 

แตละประเภท

ากการเทรด แนวทางนไมสนใจ

ตุ

เพอสรุปวาราคาทเหมาะ

เเเเเเททททาาาาไไไไรรรร  

หาาจจจจจจจัังงงงงงงหหหหหหหวววววววะะะะะะะลลลลลลงงงงงงงมมมมมมมืืืืืืือออออเเทรด วิิิิิิิิเคราะะะะะหหหหหหหามูููลคคาาาาาททททททททท่ีีเเเหมา

่
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เนื้อหาในสวนนี้จะแนะนําใหรูจักกับการวิเคราะหกราฟทางเทคนิค 

(Technical Analysis) วาคืออะไร และจะขอเสนอประเดน็ในการตคีวามหมาย 

ของการวเิคราะหทางเทคนคิในอกีแงมมุจากประสบการณใชงานการวเิคราะห

ทางเทคนิคของผมเอง หลังจากที่ผมใชงาน Technical Analysis มานาน  

ผมเห็นวาหากเราแปล ความหมายของการวิเคราะหทางเทคนิคแบบท่ีสวนใหญ 

แนะนํา มักจะทําใหผูศึกษาแนวทางน้ีมีความคาดหวังตอผลลัพธที่แทบจะ 

เปนไปไมได และเปนเหตผุลทีท่าํใหคนจํานวนมากทีแ่มจะศกึษาการวเิคราะห

ทางเทคนิคมานาน แตก็ไมประสบความสําเร็จในการนําแนวทางน้ีไปใช

ประกอบการตัดสินใจเทรดสักที

การแปลความหมายการวิเคราะหทางเทคนิคที่ผมจะนําเสนอ จะชวย

ใหผูทีก่าํลงัศกึษาแนวทางน้ีสามารถสรางความคาดหวังในผลลพัธทีจ่ะไดจาก

ความรูทีก่าํลงัศกึษาบนพืน้ฐานท่ีมคีวามเปนไปไดสงู ไมคาดหวงัผลลพัธทีเ่กนิ

กวาสิ่งท่ีการวิเคราะหทางเทคนิคจะใหได เพราะบอยครั้งท่ีผมมักจะพบกับ 

ผูที่มีความสามารถในการอานกราฟเกง ๆ  แตเพราะความคาดหวังในสิ่งท่ี 

ไมอาจเกิดขึ้นได จึงทําใหมองขามองคประกอบบางอยางท่ีชวยใหประสบ 

ความสําเร็จในการเทรด สุดทายก็เกิดความไมมั่นใจและความไมเชื�อมั่นวา

แนวทางการวิเคราะหทางเทคนิคจะชวยใหทํากําไรจากการเทรดไดจริง 

ความหมายของการวิเคราะหทางเทคนิคแบบท่ีคนสวนใหญเขาใจจะ

เปนการศึกษาพฤติกรรมของราคาหรือพฤติกรรมของตลาด โดยใชหลักสถิติ

หรือรูปแบบการเคลื�อนที่ของราคาในอดีต เพื�อนํามาใชคาดการณพฤติกรรม

การเคลื�อนไหวของราคาทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคตและชวยหาจงัหวะในการเทรด

ที่เหมาะสม 

ลคววววววาาาาามมมมมหหหหหหหมมมมมมาาาาาายกกกกกาารรรรรรววววิเเเเคคคคครรรรราาาาาาาะะะะหหหหทททททางงเเเเเเเทททททคคคคนนนนนิคทททททีีีีี่่่ผผมจะนนนนํํํํําาาาาเเเเเสน

ษาแแแแนนนนนวววววทททททาาาาาางงงงงงน้ีีีีีสสสสสาาาามมมาาารรรถถถสสสสสสรางคววววววาาามมมคคคาาาดดดหหหหหวววววัััังังงใใใในนนผผผผผลลลลลลลลลลััััััพธที
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การแปลความหมายของการวิเคราะหทางเทคนิคแบบน้ีมีขอสังเกต 

ที่ผมคิดวาเปนจุดออนคือ ประเด็นที่บอกวา “ตองการคาดการณพฤติกรรม 

การเคลื�อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” เพราะเมื�อเราตองการ 

คาดการณอนาคต สิ่งที่ผูศึกษาแนวทางนี้จะคาดหวังก็จะเปน “ความแมนยํา

ในการคาดการณอนาคต” ซึ่งเปนสิ่งที่แทบเปนไปไมไดเลยท่ีเราจะสามารถ

คาดการณอนาคตไดอยางแมนยํา 100% 

ความจรงิเมื�อเราใชงานความรูเกีย่วกบัการวเิคราะหทางเทคนิคคอื ไม

วาเราจะศึกษาการวิเคราะหทางเทคนคิมานานเทาไร ไมวาจะวเิคราะหขอมูล

ละเอียดขนาดไหนกต็าม เรากไ็มสามารถทํานายอนาคตไดอยางแมนยาํ 100% 

ทําใหผลการเทรดของเราก็ไมมีทางที่จะออกมาเปนกําไรไดทุกครั้ง ดังนั้น 

ถาสิ่งที่เราตองการคือความแมนยําในการทํานายอนาคต เมื�อไรท่ีพบกับ

ครั้งที่ผลการเทรดออกมาเปนขาดทุน ก็จะทําใหเราเกิดความรูสึกวาความรู 

ในการอานพฤติกรรมของราคาหรือพฤติกรรมของตลาดที่ไดศึกษามานgาจะ 

ยังไมถูกตอง หรือเรายังมีความรูไมมากพอที่จะทําใหไดรับสิ่งที่คาดหวังไว  

ซึง่ในความเปนจรงิแลวเหตผุลหลกัไมใชเรามคีวามรูไมมากพอ แตเปนเพราะ

เราคาดหวังในสิ่งที่การวิเคราะหทางเทคนิคไมสามารถใหไดตางหาก

 

ความหมายของการวิเคราะหทางเทคนิคในแบบของผมนั้น จะเปน 

การศึกษาพฤติกรรมของทั้งฝงซื้อ (Demand) และฝงขาย (Supply) ที่เขา 

มาเทรดในตลาดเพื�อประเมินสถานการณของตลาด ณ ขณะนั้นวา ฝงใด

มีความกระตือรือรนในการลงมือมากกวากัน โดยใชขอมูลราคา ปริมาณ 

การเทรดออกมาเปนขาดทุน กจะทาใหเราเกดความห

นพพพพพพฤฤฤฤฤฤตตตตติิิิกกกกกรรรรรรรรรรรรรรมมมมมขอองงงงงงรรรราาาาคคคคคาาาาหหหหรรรรืออออพพพพพฤฤฤฤฤตตตตตตติิิิิกกกกรรรรรรรรมมมมขออองงตลาาาาดดดดดทททททท่ีีีีได

องงงงงง หหหหหหรรรรรรรือออออเเเเเเเรรรรรรราาายยยยยััังมีีควาามมมมมมรูไมมมมมาากพอท่ีีจจจจจะะะะะทํํําใใใหหไไไไไไไดดดดดดดรรรรััััับสิ
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การซื้อขาย และสถานะคงคาง เปนตัวสะทอนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และเมื�อ 

เราประเมินสถานการณตลาดที่เปนอยูในปจจุบันไดแลว ก็จะเกิดมุมมอง 

ในเชิงกลยุทธที่สามารถนําไปออกแบบวิธีการเทรดที่สรางความไดเปรียบได

  
 
 

 

 
 

 

การแปลความหมายของการวิเคราะหทางเทคนิคแบบนี้ผมเห็นวา 

มีข อดี เพราะชวยใหเราลดความคาดหวังเรื�องของความแมนยําใน 

การคาดการณอนาคต เมื�อ สิง่ทีเ่ราจะคาดหวังถกูเปลีย่นจาก “ความแมนยาํ” 

ไปเปน “ความไดเปรียบในเชิงกลยุทธ” จะทําใหเราคํานึงถึงองคประกอบ 

สําคัญอื�น ๆ  ที่จะทําใหการเทรดของเราประสบความสําเร็จดวย เชน  

การวางแผนการเทรด การบริหารความเสี่ยงและเงินในการเทรด และทําให

เรายอมรบัวาผลการเทรดมโีอกาสทีจ่ะออกมาเปนขาดทนุได เมื�อเรายอมรบัวา

ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในบางครั้งเปนเหตุการณปกติ เราก็จะ ตั้งเปาหมายไปที่ 

ผลกําไรจากการเทรดโดยรวมแบบตอเนื�องระยะยาว ไมทุมเทหวังผลจาก 

การเทรดเพียงครั้งสองครั้ง หรือเพียงไมกี่ครั้ง 
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ผมจะขอยกตัวอยางความไดเปรียบในเชิงกลยุทธที่พูดถึงในหัวขอ

ความหมายในการวิเคราะหทางเทคนิความีอะไรบาง เพื�อเปนไอเดียสําหรับ

ผูทีต่องการนําแนวทางการวิเคราะหทางเทคนิคไปใชออกแบบแผนการเทรด  

และออกแบบวิธีการบริหารความเสี่ยงและเงินในการเทรด ซึ่งตัวอยาง 

ของความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่จะแนะนําในหัวขอนี้ ไดแก ความไดเปรียบ 

ในเชงิโอกาส ความไดเปรียบในเชิงสถติ ิและความไดเปรยีบในเชงิการบรหิารเงนิ

1. ความไดเปรียบในเชิงโอกาสจะหมายถึง โอกาสท่ี ผลลัพธของ 

การเทรดในคร้ังนั้น ๆ  จะออกมาเปนกําไรมากกวาขาดทุน (High Winning  

Probability) หลงัจากทีผ่มเขาใจแลววาไมมศีาสตรไหนทีส่ามารถนาํมาคาดเดา 

ทิศทางของราคาในอนาคตไดอยางแมนยํา 100% ผมก็จะยอมรับวาตัวเอง

มีสิทธิ์ที่จะคาดการณทิศทางผิดพลาดได จึงเปลี่ยนเปาหมายมาเปนตองการ

จังหวะการลงมือเทรดที่มีโอกาสชนะมากกวาแพ

เวลาทีผ่มวเิคราะหกราฟทางเทคนคิ ผมจงึไมไดมุงทีจ่ะตอบคาํถามวา

อนาคตราคาจะไปในทิศทางใด แตผมจะใชวิธีแปลผลจากกราฟเพื�อสรุปวา

สถานการณตลาดทีเ่ปนอยูในปจจบุนัฝงไหนมีแรงมากกวา ฝงไหนกระตอืรอืรน

แบบบบบบบบววววิธีีีกกกกกกาาาาาารรรรรรบรริิหหหหหาาาารรรรคคคคววววามเส่ียยยยยงงงงงแแแแลลลละะะะเเเเเงงงงิิิินนนนนใใใใใในนนนกกกกกกาาาาารรรรรรเเเเเทททททรด

ไดดดดดเเเเเปปปปปปรรรรรรียยยยยยยบบบบบบบเชชชชชชชิิิิิิงกกลลลลลยยยุทททธธธทททททที่จะแนะะะนนนนนําาใใในนนหหหหหัวววววขขขขขอออออนนน้ี ไไไไไไดดดดดดแแแแแแก ค

ไ ใ ไ ใ
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ในการลงมือมากกวา หลังจากที่มองสถานการณของตลาดในปจจุบันออก

แลว ก็จะตัดสินใจวาควรเลือกลงมือฝงใดระหวางฝงซื้อหรือฝงขายที่จะ

ทําใหมีความไดเปรียบ ซึ่งความไดเปรียบก็คือ เมื�อเลือกลงมือในฝงน้ัน ๆ   

แลวมีโอกาสที่ผลการเทรดจะออกมาเปนกําไรมากกวาขาดทุน

2. เมื�อความแมนยํา 100% เปนสิ่งที่เปนไปไมได การวางแผน 

ในการเทรดโดยใชแนวทางการวเิคราะหทางเทคนิคจงึจําเปนตองวางแผนให

ผลลัพธทีเ่กดิขึน้จากการเทรดมคีวามไดเปรยีบในเชงิสถติ ิซึง่ความไดเปรยีบ

ในเชงิสถตินิัน้ผมจะหมายถงึ การออกแบบวธิกีารเทรดทีย่อมใหการเทรดมผีล

ขาดทุนเกดิขึน้ได แต เมื�อเทรดแบบตอเนื�องระยะยาว ผลการเทรดออกมาเปน 

กําไรบางขาดทุนบางสลับกัน แตผลลัพธโดยรวมเปนกําไร (เลนกับคาเฉลี่ย)

ยกตัวอยางเชน หากแผนการเทรดที่ออกแบบมีครั้งที่กําไร 50%  

และครั้งที่ขาดทุน 50% แตเวลาที่ไดกําไรจะไดกําไรครั้งละมาก ๆ  สวนเวลา

ขาดทุนจะเปนตัวเลขที่นอยกวาคร้ังที่กําไร แผนการเทรดในลักษณะนี้จะมี

ความไดเปรียบเชิงสถิติ เพราะเมื�อเทรดตอเนื�องระยะยาวและมีจํานวนครั้ง

ในการเทรดที่มากพอ ผลลัพธรวมที่ไดจะออกมาเปนกําไร

3. การที่เราไมสามารถคาดการณอนาคตไดอยางแมนยํา นั่น

หมายความวาเราจะตองเจอกับความไมแนgนอนอยางหลีกเลี่ยงไมได และ

เมื�อมีความไมแนgนอนเกิดขึ้น การออกแบบวิธีการเทรดตองเปน วิธีที่รองรับ 

ความไมแนgนอนท่ีอาจจะเกิดขึ้น และไมทําใหผลการเทรดที่ออกมาเปน 

ผลขาดทุนครั้งใดครั้งหนึ่งหรือไมกี่ครั้งแตสงผลเสียหายรายแรงตอเงิน 

ในพอรต

ตัวอยางของวิธีการเทรดที่มีความไดเปรียบในเชิงการบริหารเงิน เชน 

ออกแบบวิธีการเทรดที่ถึงแมผลการเทรดจะออกมาเปนขาดทุนกี่ครั้งก็ตาม 

ก็ยังไมทําใหเราเจงหมดตัวและสามารถอยูรอดในตลาดได หรือกําหนดวา

ทุน 5555500000%%%%% แตเเเเเวววลลลาาาทททไไไดดดดดกาไรจจจจะะะะไไไดดดกกกา าาาไไไรรรรรคคคคคครรรงงงลลละะะะะะะมมมมมากาาา ๆ 

ตัวเเเเเเลลลลลขขขขขททททททีีี่นนนนนนออออออยกกกกกวววาาคครรร้ังงงงงงททททททที่กกําาไไไไไร แแผผนนกกกกการรรรรเททรดในนนนนลลลััััักษ

บเชิงสสสสสถถถถถิิตตตตติิ เพรรรรราาาะะะเเเมมมื�อออเเเเทททททรดตออออออเเเนนนื�ออองงงรรระะะะะยะะะยยยาาาววววแแแแและมีจํ
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เราจะเทรดดวยปริมาณที่เพิ่มขึ้นไดก็ตอเมื�อทํากําไรสะสมจํานวนท่ีมากพอ

เทานั้น โดยนําเฉพาะสวนของกําไรมาเสี่ยงเพื�อเทรดเพิ่ม ซึ่งถาครั้งที่เรา 

เพิ่มปริมาณในการเทรดเกิดความผิดพลาด ก็ยังไมสงผลเสียหายรายแรง 

ตอเงินในพอรต เปนตน

 

สําหรับผูที่สนใจนําแนวทางการวิเคราะหทางเทคนิคมาประกอบการ

ตัดสินใจเทรด มีวิธีนําความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเทคนิคมาใชงานท่ี  

ไดรับความนิยมและใชงานอยางแพรหลายอยู 2 วิธี ไดแก 

1. ตัดสินใจลงมือเทรดดวยขอมูลจากกราฟ  

(Chartist) 

2. การเทรดแบบเปนระบบ (System Trader)
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ชื�อเรยีกของกลุมคนทีใ่ชแนวทางในการวเิคราะหทางเทคนคิทีต่ดัสนิใจ 

ลงมือเทรดจากการวิเคราะหกราฟ คือ “Chartist” กลุมคนเหลานี้เวลา

วิเคราะหขอมูลจะตองมีตัวชวย คือ โปรแกรมวิเคราะหกราฟทางเทคนิค ที่

ชวยวาดกราฟราคา กราฟปริมาณการซือ้ขาย กราฟอนิดเิคเตอรแบบอตัโนมตัิ 

และมีเครื�องมือในการวาดเสนหรือใสคอมเมนตเพิ่มเติมลงในกราฟ ซึ่งรูป

กราฟทีโ่ปรแกรมวาดขึน้มาจะถกูนาํไปแปลผลเกีย่วกบัสถานการณของตลาด

ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั เพื�อวางแผนวาควรจะลงมอืเทรดหรอืไม หากตดัสนิใจ 

ลงมือเทรดจะลงมือทางฝงไหน และควรที่จะลงมือเทรดในจังหวะใด 

ผูที่สนใจเทรดหุนในตลาดหุนไทย (SET) หรือเทรดอนุพันธในตลาด

สญัญาซือ้ขายลวงหนาของไทย (TFEX) ทกุโบรกเกอรจะอํานวยความสะดวก

ใหกบัลกูคาโดยมโีปรแกรมวเิคราะหกราฟทางเทคนคิใหลกูคาใชงานแบบฟร ีๆ   

แถมกราฟทีแ่สดงยงัเปนขอมลูแบบเรยีลไทมอกีดวย ซ่ึงโปรแกรมวิเคราะหกราฟ 

ทีไ่ดรบัความนิยมในกลุมผูลงทนุไทย ไดแก โปรแกรม Aspen for Browser ของ 

คาย ThaiQuest และโปรแกรม efin Stock Pickup ของคาย efinancethai

รูปตัวอยางหนาจอโปรแกรม Aspen for Browser (โปรแกรมสําหรับวิเคราะหกราฟหุนทางเทคนิค)

ยมโปปรรรรรแแแแแกกกกกรรรรมวเเเเคคครรราาาะะะหหหกกกกราฟทาาางงงงงงเเเทททคคคนนนคคคคคใหหหหหหลลลูกูกกคคคคคคาาาาใชงาน

ดงยยยยยยัััังงงงงเเเเเปปปปปนนนนนนนขขขขขขออออออมูลลลลลแแแแแบบบบบบเเเรรรรรียลลลลลลลไไไไทททมมมมมอออออีีีีกีกดดดดวววยยย ซซซซซ่ึงโโโโโปปรแกรมมมมมวววววิิิิเิคร

ยมใใใในนนนนกกกกกลลลลลมมมมมผผผผผผลงทททททนนนไไไทททยยย ไไไไดดดดดดแก โปปปปปปรรรแแแกกกรรรมมม AAAAsssspppeeennn fffffooooor Bro
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กลุมที่นําความรู ดานการวิเคราะหทางเทคนิคมาใชในการเทรด

แบบเปนระบบ เราจะเรียกวา “System Trader” คนกลุมนี้จะใชความรู 

ดานการวิเคราะหทางเทคนิคมาเปนไอเดียในการกําหนดกลุมของเงื�อนไข 

(Conditions) วาเมื�อไหรจงึจะลงมอืเทรด เราเรียกกลุมของเงื�อนไขเหลานีว้า 

“ระบบเทรด” เมื�อสถานการณการซื้อขายในตลาดเขาเงื�อนไขตามท่ีกําหนด 

เราจะเรยีกเหตกุารณนีว้า “เกดิสญัญาณใหลงมอืเทรด” ซึง่ System Trader 

ก็จะตัดสินใจลงมือเทรดตามสัญญาณที่เกิดขึ้น

ยกตัวอยางระบบเทรดอยางงาย เชน ถาเรากําหนดเงื�อนไขวา เมื�อ

เสน EMA(5) ตัดเสน EMA(20) ขึ้นไปใหเปนสัญญาณลงมือซื้อ และเมื�อ

เสน EMA(5) ตัดเสน EMA(20) ลงมาใหเปนสัญญาณลงมือขาย เราจะได

จุดลงมือซื้อและลงมือขายตามภาพ

EMA(5)

EMA(20)

รูปตัวอยางแสดงสัญญาณซื้อและสัญญาณขายจากเงื�อนไขการตัดกันของเสน  
EMA(5) และ EMA(20)

ซือแแแแแลลลลลละะะะะลลลลลงงงงงมมมมมมือขขขขขาาาายยยยตตตตาาาามมมมภภภภภาพ
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อยางไรก็ตาม กอนที่จะนําระบบเทรดไปใชงาน System Trader จะมี 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบเทรดกอนวาสามารถใชงานไดดีหรือไม 

(กจิกรรมนีเ้รยีกวา Back Testing) โดยการนาํเงื�อนไขทีก่าํหนดขึน้มาทดลอง 

ซื้อขายโดยใชขอมูลยอนหลังในอดีต เพื�อดูวาถาลงมือเทรดตามระบบแลว

จะไดผลลัพธจากการเทรดเปนอยางไร ซึ่งสมมติฐานของการเทรดแบบเปน

ระบบ เชื�อวาหากเงื�อนไขทีน่าํมาทดลองซือ้ขายกบัขอมลูยอนหลงัแลวไดผลดี  

ก็ “นgาจะ” สามารถนําไปใชเทรดในอนาคตแลวไดผลดีดวยเชนเดียวกัน

รูปตัวอยางหนาจอจากโปรแกรม MetaStock ในการแปลงเงื�อนไข 
และตัวแปรเปนภาษาคอมพิวเตอร
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รูปตัวอยางแสดงสัญญาณเทรดที่เกิดขึ้นจากระบบเทรดบนโปรแกรม MetaStock

รูปตัวอยางผลการ Back Testing จากโปรแกรม MetaStock
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โปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกในการเทรดแบบเปนระบบมีมากมาย

หลายโปรแกรม แตสําหรับโปรแกรมที่เปนที่นิยมในกลุมผูลงทุนในไทยไดแก 

MetaStock, MT4, AmiBroker และ Microsoft Excel ซึ่งโปรแกรมเหลานี้

สามารถใชเพื�อแปลงเงื�อนไขของระบบเทรดเปนภาษาคอมพิวเตอร ทดสอบ

ประสทิธภิาพของระบบเทรด เฝาติดตามสถานการณตลาดแบบเรียลไทม และ

สงคําสั่งเทรดแบบอัตโนมัติเมื�อมีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 

อยางไรกต็าม ในแตละข้ันตอนบางโปรแกรมอาจไมสามารถทํางานดวย

ตัวมันเองเดี่ยว ๆ  แตมีความจําเปนตองใชตัวชวยอื�นเขามาเสริมการทํางาน 

เชน ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเทรด โปรแกรมสวนใหญ

มักไมไดมีขอมูลตลาดยอนหลังของหุนหรือสินคาที่เรากําลังสนใจ ผูใชงาน 

จึงจําเปนตองใชตัวชวยในการนําขอมูลยอนหลังที่ตองการใชทดสอบระบบ

เทรดเขาสูโปรแกรม ในขั้นตอนการเฝาติดตามตลาดก็อาจจําเปนจะตองใช

ตัวชวยในการนําขอมูลตลาดแบบเรียลไทมเขาสูโปรแกรม เพื�อใหโปรแกรม

นําไปเปรียบเทียบกับเงื�อนไขที่กําหนดขึ้น สวนในขั้นตอนการสงคําสั่งเทรด

หลังจากสญัญาณเทรดแลว ถาผูใชงานตองการใหคอมพิวเตอรสงคาํสัง่เทรด

ใหแบบอตัโนมตั ิอาจตองใชตวัชวยเพื�อเชื�อมตอโปรแกรมเหลาน้ีเขากบัระบบ

จับคูเทรดของตลาดหลักทรัพย เปนตน

นการทททดดดดดสสสอบประสทธภาพของระบบเทรด โปรแกรม

ลตตตตลลลลลลาาาาาดดดดดยยยยยยยออออออนนนนหหหหหลลลลัััังงงงงงขขขขอออองงงงงหหหหหหุุุนนนนนหหหหรรรรรือออออสสสสสสิินนนนนนคคคคาาาาททททที่่่เรรรรรากกําลังสสสสสนนนนนใจ

ใชตัััััวววววชชชชชววววยยยยยยใใใใใใในนนนนกกาาาารรรนนนําาาขขขออออออมูลยอนนนนนนหหหลลลังงงททที่่ตตตตตออออองงงกกกาาารรรรรรใใใใใชชชชชชทดส
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รูปตัวอยางหนาจอโปรแกรม AmiBroker 
(โปรแกรมอํานวยความสะดวกในการเทรดแบบเปนระบบ)

 

เพื�อใหผูอานทาํความเขาใจถงึวธิกีารนาํความรูการวเิคราะหทางเทคนคิ 

แตละประเภทไปใชงานมากขึ้น และเพื�อใชเปนขอมูลในการประกอบการ

ตัดสินใจวาจะเลือกใชวิธีใดที่เหมาะสมกับตัวเอง ผมขอนําเสนอเนื้อหา 

เพิม่เตมิในรปูแบบความแตกตางของท้ังสองวิธวีามีความแตกตางกันอยางไร  

โดยทัง้สองกลุมจะมคีวามแตกตางในการนําความรูทางเทคนิคไปใชงาน ดงันี้

รรรรููููปตัวอยางหหหหหนาจอโปปปปปรแกรม AmmmmmiBBBBroker 
(((((โโโโโปปปปปรรรรรแแแแแกกกกรรรรมอํํานวยคคคคควาาาาามสะดดดดดวววกใใในการเทททททรดดดดแบบบเปนระะบบบบบบบบ)
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1. กลุมที่ตัดสินใจเทรดดวยขอมูลจากกราฟ (Chartist) มักจะเทรด

สินคาที่หลากหลาย ไมไดผูกมัดตัวเองกับการเทรดสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง

เปนการเฉพาะ การตัดสินใจเทรดในแตละครั้งก็ไมจําเปนตองเปนเงื�อนไข

ทางเทคนิคแบบเดียวกัน เชน บางครั้งอาจจะเลือกเทรดแลวถือระยะสั้น 

บางครั้งอาจจะเลือกเทรดแลวถือระยะยาว บางครั้งตัดสินใจซื้อเพราะกราฟ

แสดงรูปแบบการกลับตัวระยะสั้น บางครั้งอาจตัดสินใจเทรดเพราะเห็นวา

กราฟราคาเริ่มสรางตัวเปนแนวโนม เปนตน ดังนั้นจึงสรุปวากลุม Chartist 

อาจไมไดกําหนดไวลวงหนา เกี่ยวกับชนิดสินคา ระยะเวลาการเทรด รวมถึง 

จะใชเงื�อนไขในการลงมือเทรด และบางทีเงื�อนไขทางเทคนิคที่ใชตัดสินใจ

ลงมือเทรดแตละครั้งอาจไมเหมือนกัน

สําหรับกลุมที่เทรดแบบเปนระบบ (System Trader) ในขั้นตอนของ

การสรางระบบและตรวจสอบประสทิธขิองระบบเทรด (Back Testing)  ตอง

บอกวาใชขอมูลสินคาประเภทใด มีกรอบเวลา (Time Frame) เทาไร และ

ลงมอืเทรดจากเงื�อนไขทางเทคนคิอะไรในการทดสอบ ดงันัน้ระบบเทรดทีจ่ะ 

นํามาใชงานจึงเหมือน ถูกกําหนดลวงหนาไวแลว วาควรนํามาใชเพื�อเทรด

สินคาอะไร และมีระยะเวลาที่จะเทรดนานเทาไร (สั้น กลาง ยาว) 

2. เมื�อประเภทสนิคา ระยะเวลาในการเทรด และเงื�อนไขในการเทรด

ไมไดถกูกาํหนดไวตัง้แตแรก โดยทีเ่งื�อนไขในการเทรดแตละคร้ังยงัไมจาํเปน

ตองเหมือนกันอีกดวย ดังน้ันกลุมที่ตัดสินใจเทรดจากกราฟ (Chartist) จะ

ตองเปนผูตดัสินใจวเิคราะหกราฟ กําหนดสญัญาณเทรด และ ตดัสนิใจลงมอื

เทรดดวยตัวเองไมสามารถใหผูอื�นทํางานแทนได 

สวนกลุมที่เทรดแบบเปนระบบ (System Trader) เมื�อมีการกําหนด

สินคาและเงื�อนไขท่ีจะเทรดไวอยางชัดเจนต้ังแตตน ดังนั้นถาหากเรามี

ความสามารถในการแปลงเงื�อนไขทางเทคนิคของระบบที่สรางขึ้นเปนภาษา

และตรวจสอบประสทธของระบบเทรด (Back Test

ลสินนนนนนคคคคคาาาาาปปปปปปปรรรรรรระะะะะเภภภททใใใใใดดดด มมมมมีีีีกรรรรออออบบบบเเเวววลลาาาาาาา ((((TTTTiiiiimeeeee Frammmmmeeeee))))))  เท

กเงืืืื�����ออออออนนนนนไไไไไไขขขขขขขททททททาาาาาางงงงงงเทททททคนิิคอะะะะะะไรในกกกกาารทดสสสอออออบบบบบ ดััังนนััััน้นนนนรรรรรรระะะะะะบบ
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คอมพิวเตอรได เราก็สามารถ ใหคอมพิวเตอรชวยติดตามขอมูลตลาดแทน

คนได 

3. ความแตกตางลาํดบัถดัมา เมื�อ Chartist ตองใชคนเปนผูดาํเนนิการ 

ตัดสินใจดวยตัวเอง ดังนั้นกอนทําการลงมือเทรด Chartist จะตองลงมือ

วิเคราะหกราฟดวยตัวเองกอน เพื�อใหไดสัญญาณเทรดแลวจึงคอยลงมือ

เทรด แตสาํหรบั System Trader จะรอสญัญาณเทรดจากโปรแกรม ทีอ่าํนวย

ความสะดวกในการเทรดแบบเปนระบบ และเมื�อคอมพิวเตอรสงสัญญาณ

เทรดออกมา System Trader อาจเลือกใชวิธีสงคําสั่งเทรดดวยตัวเอง หรือ

จะเลือกใหคอมพิวเตอรสงคําสั่งเทรดใหแบบอัตโนมัติก็ได

4. การตดัสนิใจเทรดของ Chartist คอนขางยดืหยุน เนื�องจากไมไดมี

การกําหนดชนิดสนิคา ระยะเวลาเทรด และเงื�อนไขในทางเทคนคิทีจ่ะใชเทรด

ตัง้แตแรก ดงันัน้ในชวงทีส่ถานการณตลาดไมเปนใจ หรอืกรณทีี ่Chartist มี

ความมัน่ใจในรปูแบบของกราฟท่ีแสดงใหเหน็ Chartist อาจตดัสนิใจไมเทรด

ในครั้งนั้น ๆ  โดยเลือกเทรดเฉพาะจังหวะที่มีความมั่นใจมาก ๆ  เทานั้นก็ได

แตสําหรับการเทรดแบบเปนระบบ จะเห็นไดวาในขั้นตอนการสราง

ระบบเทรด และการวัดประสิทธิภาพของระบบเทรดจากขอมูลการเทรด 

ในอดีต จะเห็นไดวาประสิทธิภาพของระบบเทรดที่วัดได สรุปมาจากผลกําไร

ขาดทุนจากการลงมือเทรดในทุก ๆ  สัญญาณเทรดที่เกิดขึ้น ดังนั้นการเทรด

แบบเปนระบบจึงมีสมมติฐานวาถาตองการใหผลการเทรดไดใกลเคียงกับ

ประสิทธิภาพของระบบที่สรางขึ้นมา เมื�อ System Trader จะนําระบบเทรด

มาใชงาน จึงมีความจําเปนที่จะตองเทรดตามสัญญาณที่เกิดขึ้นทุกสัญญาณ 

เพราะการพลาดสัญญาณใดสญัญาณหนึง่ไป เราไมมทีางรูวาสญัญาณท่ีพลาด

เปนสัญญาณที่ทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุน 

ก ดงงนนนนนนนนนนใใใใในนนนนชวงงงงงทททสสสถถถาาานนนนนกกการณตตตตตตลลลาาาดดดไไไมมมเเเเเปปปปนนนนนใใใจจจ หหหหหหหรรอกรณ

จในนนนนนรรรรรููููปูปปปปแแแแแบบบบบบบบบบบบขขออออองงกกรราาฟฟฟฟฟฟททททททท่ีแสสสสดดดดดงงงงงใหหหหเหห็นนนน Chhhaartist อออออาาจตั

ๆ โโโโโดดดดดยยยยยเเเเเลลลลลืออออกเทททททรรรดดดเเเฉฉฉพพพพพาะจังหหหหววววะะะททท่ีมมมีคคคววววาาาามมมมมม่ันนนใใใใใจจจจจมาก ๆ
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อาจไมมีการกําหนดชนิดสินคา  

ระยะเวลา และเงื�อนไขการลงมือเทรด

ไวลวงหนา หรือเงื�อนไขทางเทคนิค 

ที่ใชในการเทรดแตละครั้งอาจจะ 

ไมเหมือนกัน

ตองกําหนดชนิดสินคา ระยะเวลาที่จะ

เทรด และเงื�อนไขในการลงมือเทรดที่

แนgนอนไวตั้งแตตนกอนทําการเทรด  

ใชคนเปนผูวิเคราะหและกําหนด

สัญญาณเทรด

หลังจากกําหนดเงื�อนไขที่เปนสัญญาณ

เทรดแลวจะใชคอมพิวเตอรติดตาม

และคํานวณสัญญาณเทรด

กอนทําการเทรด วิเคราะหจากกราฟ

แลวจึงคอยตัดสินใจ

รอสัญญาณเทรดจากคอมพิวเตอร  

แลวคอยลงมอืเทรด หรอืใหคอมพวิเตอร

สงคําสั่งเทรดแบบอัตโนมัติ

สามารถตัดสินใจเปนครั้ง ๆ  วาจะเทรด

หรือไม

ขณะที่ทําการเทรดแบบเปนระบบ  

จะตองทําการเทรดตามทุกสัญญาณ 

ที่เกิดขึ้น

อยางไรก็ดี เนื้อหาตอจากนี้ที่ผมจะนําเสนอนั้น จะเปนเน้ือหาท่ีเนน

การนําแนวทางในการวิเคราะหกราฟทางเทคนิคเพื�อประกอบการตัดสินใจ

ลงมือเทรดจากการวิเคราะหกราฟเปนหลัก (Chartist) ซึ่งรายละเอียดอยูใน

บทตอไปครับ 

สงคคคคคํํํํําาสสสส่ััังงงเเเททรรรดดดดดดดแแแแแบบบบบอออัััตตตตโโโโโโโโโนนนนนนนมมมมมมมัติ

ใจเเเเเเเปปปปปนนนนนนนคคคคคคครรรั้้้้้้้งงงงงงง ๆๆ วววววววาาาาาจจะะะะะะเเเทททรรรดดด ขณณณะะททททททท่ีีีีีีีททททํําาากกกาาารรรรรรรเทททททรรดดดดดดแแแแบบบบบบบบบบบบบบบบเเเเเปปปปปปปนนนนนนระ

จะตองทาํการเทรดตามทกสัญ
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