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ค�ำน�ำ

หลังจากที่หนังสือ หุ้นพลิกชีวิต มีผู้อ่านมากมายติดตาม ล�าดับ

ต่อมาก็เป็นหนังสือ หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ ที่คุณก�าลังอ่านอยู่นี้ 

ซึ่งเนื้อหาจะละเอียดกว่าหนังสือ หุ้นพลิกชีวิต อยู่หลายเท่า นั่นเพราะหาก

เปรียบการเทรดหุ้นเป็นเหมือนการท�าอาหาร หุ้นพลิกชีวิต จะเป็นเนื้อหาแนว

ท�าอาหารให้คนในครอบครัวเรากิน เราท�าด้วยความสุข แต่ส�าหรับหนังสือ 

หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ แล้ว มันเหมือนการท�าอาหารที่อยู่ในร้านอาหาร มันคือ 

การท�าสิง่ท่ีเรารัก แต่กจ็ะมคีวามเครยีดและความกดดนัเจอืปนอยูด้่วย น่ันเพราะ 

เนือ้หาในหนงัสอืจะลกึและยากกว่าหุน้พลกิชวีติ ซึง่เป็นเรื่องปกตขิองเนือ้หาใน

ระดบัทีฟ่ลูไทม์เทรดเดอร์น�าไปใช้กัน ซึง่การท�าอะไรอย่างมอือาชพีกต้็องอาศยั 

องค์ความรู้ที่ลึกขึ้นไปอีก ซึ่งจิม โรห์น (Jim Rohn) ก็ได้กล่าวไว้ว่า “หนังสือ

ที่อ่านง่าย คุณแค่จะสนุกกับมัน แต่คุณจะไม่มีทางเติบโตจากมัน” ซึ่งมันเป็น

ประโยคที่ท�าให้เราตระหนักถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่แยกระหว่างมืออาชีพกับ 

มือสมัครเล่น ว่ามืออาชีพผ่านการฝึกฝนองค์ความรู้ที่ลึกและเข้มข้นกว่ามาก 

ในช่วงสี่ห้าปีก่อนที่หนังสือ วิ่งไป...ให้สุดเทรนด์ (ชื่อเดิม) เล่มนี้ออก

จ�าหน่าย ยอมรับว่าส�าหรับนักเทรดมือใหม่จะอ่านยาก เพราะเนื้อหาจะลึก 

กว่า หุ้นพลิกชีวิต และแหล่งค้นคว้าข้อมูลเสริมที่อยู่ในยูทูบจะน้อย แต่ในป ี

2565 นี้เท่าที่ผมติดตามเนื้อหาวิดีโอภาษาไทยต่างๆ ก็จะมีเยอะขึ้น ซึ่งจะท�าให้ 

ผู้เล่นหุ้นมือใหม่ค้นคว้าและหาความรู้จากค�าอธิบายเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้ 

ได้ง่ายขึ้น
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ช่วงเดอืนกมุภาพันธ์ 2565 ระหว่างท่ีรอหุน้ไทยให้ฟ้ืนขึน้มา เราก็ไม่รูว่้า 

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่แรงกว่าที่เคยมีมันจะมาอีกไหม และอย่างไร ดังนั้น 

หุ้นไทยจึงมีโอกาสจะร่วงแรง และจะเด้งแรงมาเสมอ ตามข่าวที่ท�าให้ราคาหุ้น

สะบัดไปมา ซึ่งขณะเดียวกันการมาของไวรัสโควิด-19 และวัคซีนส�าหรับไวรัส 

โควิด-19 ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งไวรัสโควิด-19 ก็อาจจะมีแนวโน้มไม่

รุนแรง จึงได้สรุปเน้ือหาที่จะน�าเสนอนี้ไปในทิศทางและแนวโน้มที่คาดการณ์ 

ว่าน่าจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ก่อนท่ีทุกอย่างน่าจะ 

กลับไปเป็นเหมือนเดิม (ถ้าไม่มีไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงกว่านี้อีก) หรือไม่มีสิ่ง

ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก

ส่วนในบทท้ายที่เพิ่มมาพิเศษคือ เรื่องของการท่ีหุ้นว่ิงไปจนเกือบ

สุดเทรนด์ขาขึ้นและขาลงแล้วอาการหมดแรงของหุ้นจะเป็นอย่างไร เพ่ือที่

จะให้คุณมีจุดเข้าและจุดออกของการซื้อขายหุ้นที่แม่นย�ามากขึ้น รวมไปถึง 

รายชื่อหุ้นที่ขึ้นในแต่ละรอบปีเพื่อที่ผู้อ่านจะได้เอาไปท�าการบ้าน ดูพฤติกรรม

ของหุ้นว่าก่อนที่หุ้นจะระเบิดขึ้นมาลักษณะของกราฟและอินดิเคเตอร์ต่างๆ 

จะเป็นอย่างไรด้วย 

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ หวังว่าเนื้อหาทั้งเล่ม รวมไปถึงเนื้อหา

เพ่ิมเติมท้ายเล่ม จะช่วยให้คุณเทรดหุ้นดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เจอหุ้นที ่

ต้นเทรนด์ และถือหุ้นนั้นจนขึ้นไปสุดเทรนด์ให้ได้มากๆ ครับ
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ขอขอบคุณจำกใจ มิใช่มำรยำท

ขอบคณุ ทีมงานซเีอ็ดท่ีเข้าใจและรอคอยต้นฉบบัเล่มนี ้รวมถงึ

การช่วยกันตรวจสอบในทุกกระบวนการผลิต

ขอบคุณ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จ�ากัด ที่สร้างโปรแกรมดู

กราฟดีๆ เช่น efin Stock Pickup และ efin Trade Plus แนว Auto 

Trade มาให้คนไทยใช้ และอนญุาตให้ใช้เป็นตัวอย่างในหนังสอืเล่มน้ี

ขอบคุณ ที่โลกนี้มีความรู้วิชา Quantitative Analysis กับ

คอมพิวเตอร์ เพราะชีวิตเราส้ันเกินกว่าท่ีจะมานั่งทดสอบเคร่ืองมือ

กับหุ้นทุกตัวบนโลกนี้ แต่เราสามารถท�าได้ด้วยสิ่งนี้

ขอบคณุ ผูอ่้านทกุท่านทีอ่ดุหนนุหนงัสอืเล่มนี ้คณุไม่ได้เพียงแค่ 

ให้โอกาสผมอีกครั้ง คุณยังให้โอกาสตัวคุณเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

อีกด้วย

สุภาพงษ์ นิลเกษ
snilket@gmail.com
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ค�ำชี้แจง

ขออนุญาตชี้แจง ก่อนที่คุณผู้อ่านจะอ่านเนื้อหาภายใน

บทที่ 1 ต่อไป หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เน้นเนื้อหาของ 

อีเลียตต์เวฟ (Elliott Wave) ทั้งเล่ม ถ้าอ่านบทที่ 1 แล้วยาก

หรืองง ไม่ต้องตกใจ ยังมีเครื่องมือการเทรดอื่นๆ อีกมากมายที่

ไม่ใช่อีเลียตต์เวฟ โดยอ่านแล้วอาจจะใช้คล่องกว่าอีเลียตต์เวฟ 

เจตนาการเขียนบทที่ 1 ที่เป็นบทของอีเลียตต์เวฟนี้ ก็เพื่อปูทาง

ไปสู่บทส�าคัญของเล่ม นั่นก็คือ Multi Timeframe Analysis ที่มี 

พื้นฐานของอีเลียตต์เวฟอยู่ข้างใน แต่ในบทน้ีต่อให้เป็นเรื่อง 

พื้นฐานของอีเลียตต์เวฟ ก็ต้องเขียนให้ละเอียดให้สุดทางอยู่ดี 

และอาจจะยากเล็กน้อยส�าหรับผู้ไม่เคยศึกษาเรื่องอีเลียตต์เวฟ

มาก่อนเลย สุดท้ายนี้เป็นก�าลังใจให้คุณผู้อ่านทุกท่านนะครับ



บทที่ 1 ส่วนหนึ่งของ Elliott Wave เฉพาะที่ใช้ ในหนังสือเล่มนี ้ 11

สำหรับ Elliott Wave ที่ใช้ประยุกต์ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะต้อง

อธิบายได้ว่า

 • Motive Wave (Numbered), Corrective (Lettered) Wave คือ
อะไร มันวิ่งยังไง

 • ค�าว่า Motive Waves คืออะไร และมีกี่ประเภท

 • กฎเบื้องต้นสามข้อของ Impulse มีอะไรบ้าง

 • กฎเบื้องต้นของ Corrective ชนิด Zigzag มีอะไรบ้าง

 • Motive Waves แบบ Diagonal ใช้เฉพาะกฏข้อใดบ้างจากสามข้อ 

ของ Motive Waves แบบ Impulse

 • Corrective ประเภท Zigzag ต้องมีกฎการวิ่งอย่างไร

 • Corrective ประเภท Flat มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

 • Corrective ประเภท Triangle มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

 • ใน Double 3 Combinations &Wave X คืออะไร

1
ส่วนหนึ่งของ Elliott Wave 
เฉพาะที่ ใช้ ในหนังสือเล่มนี้



12  วิ่งไป... ให้สุดเทรนด์

เนื้อหาในบทแรก ส�าหรับผู้ที่ทราบถึงสไตล์การเทรดของผม ที่เน้นการ 

วางระบบเทรด คงจะตกใจว่า เฮ้ย... บทแรก ท�าไมกลายเป็น Elliott Wave 

ไปได้ เพราะระบบเทรดทีผ่มใช้ เน้นการจดัการเงนิทนุ (Money Management) 

การจดัการความเส่ียง (Risk Management) และเคร่ืองมือทีเ่ป็นแนวอนิดเิคเตอร์ 

(Indicator) ที่เป็น Trend Following (Method) แต่ในส่วนของเครื่องมือ 

ท�าไมจึงมาเจาะที่ Elliott Wave ไปได้ 

เอาเป็นว่า ในบทนี้จะเป็นเนื้อหา Elliott Wave เพียง 15 เปอร์เซ็นต์ 

จากจักรวาล Elliott Wave ทั้งหมด แต่เป็น 15 เปอร์เซ็นต์ที่ตกผลึกมาแล้ว 

เฉพาะที่เอาไว้ ใช้กับสาย Trend Follower ได้ ซึ่งบทแรกนี้ก็จะเป็นบทตั้งต้น 

ในการอธิบายเนื้อหาของบทอื่นๆ ในหนังสือเล่มนี้ต่อไป เช่น ใช้อธิบายในบท

ของ Fibonacci Projection, Multi Timeframe Analysis, Price Pattern 

เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการอธิบายในแง่ของ Elliott Wave ที่ใช้กับ Trend Follower

มันมีทางเลือก 2 ทาง ส�าหรับ Elliott Wave ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ 

เล่มนี้ ที่จะเอามาอธิบาย

ทางเลือก 1 : เอาส่วนต่างๆ ของ Elliott Wave ไปอธิบายในบทนั้นๆ 

เลย

ทางเลือก 2 : เอาส่วนประกอบของ Elliott Wave ที่เน้นทาง Trend 

Follower มาร่วมกันก่อนให้เป็นภาพกว้างๆ แล้วค่อย 

เอาส่วนเหล่านั้นไปอยู่ในบทต่างๆ อีกที โดยเขียนให้ 

สั้นลง ถ้าจะเอารายละเอียดเพิ่ม ก็ค่อยมาดูบทที่ 1

ผมขอเลือกทางเลือกที่ 2 เพราะคุณจะได้เห็นภาพกว้างของ Elliott 

Wave ก่อน เพื่อจะเข้าใจได้ดีขึ้นกับกรณีในบทต่างๆ ที่เหลือ ผมจึงจะเอา 

Elliott Wave มาอธิบายเครื่องมืออื่นๆ ในบทถัดไป



บทที่ 2 เส้นค่าเฉลี่ย–Power Up!  41

ในบทเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) นี้ คุณจะต้องเข้าใจราย

ละเอียดเพิ่มเติมของเส้นค่าเฉลี่ย ในหัวข้อดังต่อไปนี้

 • ความชันของเส้นค่าเฉลี่ย

 • Dual EMAs และ Value Zone

 • การหา Price Cycle โดยใช้หลกั “Shift Back” และ “Shift Forward”

 • การสแกนหุ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆ เพิ่งตัดกัน (Bullish Crossover)

จากหนังสือ หุ้นพลิกชีวิต ที่ได้บอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของเส้น

ค่าเฉลี่ย ซึ่งในเล่มนี้จะขอเจาะลึกถึงการใช้งานอ่ืนๆ เกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ย 

เผื่อผู้ที่ถนัดในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยจะมีเครื่องมือไว้ Power Up! ระบบเทรด 

มากขึ้น

ค่าเฉลี่ยระยะกลางถึงยาวที่ใช้กันส่วนมากจะเป็นค่าเฉลี่ย 50 วัน 

และ 200 วัน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ ในระยะยาวเป็น 50 สัปดาห์ และ 200 

สัปดาห์ได้

2
เส้นค่าเฉลี่ย–Power Up!
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จากรูปที่ 2.6 ในวงกลมที่ 1 จะพบว่า ดัชนี mai หลุดเส้นค่าเฉลี่ยลง
มาบ้าง แต่ก็เด้งขึ้นไปได้นั้น เพราะจังหวะนั้นเส้นค่าเฉลี่ยยังมีความ “ชันขึ้น” 
อยู่ แต่พอเมื่อเจอจุดที่ลูกศร A ชี้ ก็เป็นจุดที่ราคาเริ่มร่วงลงจริงๆ จากนั้นก็
เป็นจุดในวงกลมที่ 2 (จุดที่ลูกศร B ชี้) นั่นคือ ราคาวิ่งออกด้านข้าง ในขณะที่
เส้นค่าเฉลี่ยยัง “ชันขึ้นอยู่” และสุดท้าย เส้นค่าเฉลี่ยก็มีความชันลดลง (ตาม
ที่ลูกศร C ชี้) หลังจากนั้นดัชนีก็ลดค่าลงเรื่อยๆ

 แง่ตัวอย่างของ 
การรอขัน้ตอน 
1-2-3 

Step 1: ราคาหลดุเส้น 
SMA 40 ลงมาแล้ว 
แต่ขณะนัน้ 
เส้น SMA 40 ยงั  
“ชนั” ขึน้ไปอยู่ 

Step 3 : พอเส้น SMA 40 
มีความ “ชนั” หกัลง 

ราคาก็ร่วงตอ่ 

A 
B 

Step 2 : หุ้นยงัไม่ลงพรวด 
แต่มีการพกัตวั (SMA 40 ยงั
ชนัอยู่) 

C 1 

2 

Step 3 : พอเส้น SMA 40
มีความ “ชัน” หักลง

ราคาก็ร่วงต่อ

แง่ตัวอย่างของ
การรอขั้นตอน

1-2-3

Step 1: ราคาหลุดเส้น
SMA 40 ลงมาแล้ว

แต่ขณะนั้น
เส้น SMA 40 ยัง 
“ชัน” ขึ้นไปอยู่

Step 2 : หุ้นยังไม่ลงพรวด 
แต่มีการพักตัว (SMA 40 
ยังชันอยู่)

รูปที่ 2.6

เพ่ิมความแม่นย�า การใช้ EMA เส้นส้ันๆ ด้วย
Dual EMAs & Value Zone

ในหนังสือ หุ้นพลิกชีวิต เคยย�้าไปแล้วว่า ถ้าต�่ากว่า 20 Period ใน 
กราฟ Day ไม่ควรใช้เส้นเดียว เพราะทุกงานวิจัยจากทุกส�านักผ่านการ 
ทดสอบกับหุ้นทุกตัวตลอด 30 ปี ผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ และโอกาส 
มันไม่ต่างอะไรจากการโยนเหรียญ หน�าซ�้าจะส่งผลเสียต่อการอยู่รอดของ 
พอร์ตในระยะยาวอีกด้วย
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ส�ำหรับบทนี้ คุณจะต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่อง

 • การเกาะ Bollinger Bands ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การเพิ่งเกิด 
แนวโน้มครั้งแรกเป็นตัวช่วย

 • การใช้ Bollinger Bandwidth

 • การสแกนหุ้นที่เพิ่งเกาะ Bollinger Bands

จากหนังสือ หุ้นพลิกชีวิต พูดถึง Bollinger Bands ในแง่มุมของการ 
ที่จู่ๆ ราคากระโดดออกจากเส้น SMA 20 ขึ้นไปเกาะที่เส้น “SMA 20 บวก 
2SD” (เรียกว่าเส้น BB Top) หรือลงมาเกาะที่เส้น “SMA 20 ลบ 2SD” 
(เรียกว่าเส้น BB Bottom) หลังจากนั้นก็เริ่มมีทิศทางราคาที่ชัดเจนขึ้น

ค�าว่า “เกาะ BB Top” หมายถึง แท่งเทียนที่ราคาปิดมากกว่า BB Top 
และราคาเปิดน้อยกว่า BB Top

ส่วนแท่งเทยีนที ่“เกาะ BB Bottom” หมายถงึ แท่งเทียนท่ีราคาปิดน้อย 
กว่า BB Top และราคาเปิดมากกว่า BB Top (ยังงงอยู่ใช่ไหม ไม่เป็นไร 
เดี๋ยวมีรูปมาอธิบายเพิ่ม)

3
Bollinger Bands–Power Up!
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จากรปูท่ี 3.1 จะพบว่า ก่อนทีแ่ท่งราคาจะขึน้ไปเกาะเส้น BB Top ราคา

จะ Sideway ตามที่วงไว้ และจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปเกาะเส้น BB Top และ

ท�าให้ราคาพุ่งขึ้นต่อไป (ทบทวนจากหนังสือ หุ้นพลิกชีวิต)

ส่วนค�าว่า “เกาะ BB Bottom (เส้น BB ล่าง)” หมายถึงแท่งเทียน

มีราคาปิดต�่ากว่าเส้น BB Bottom และมีราคาเปิดสูงกว่าเส้น BB Bottom 

ซึ่งดูได้จากรูปที่ 3.2

 
Close 

Open 

Open 

Close 

สีของแท่งเทียนในรูปนี้

ราคายึกๆ ยักๆ ตรงเส้น
SMA 20 สักพัก

ราคา “เกาะ”
เส้น BB Bottom
เกาะ = ราคาปิด น้อยกว่าเส้น
BB Bottom และราคาเปิด 
มากกว่าเส้น BB Top

รูปที่ 3.2

จากรูปที่ 3.2 จะพบว่า ก่อนที่แท่งราคาจะลงมาเกาะเส้น BB Bottom 

ราคาจะ Sideway ตามที่วงไว้ และจากนั้นก็กระโดดลงมาเกาะเส้น BB 

Bottom และท�าให้ราคาลงต่อไป 

ในหนังสือเล่มนี้ มีอีกหลายแง่มุมของ Bollinger Bands ที่จะมาน�า

เสนอ เพื่อให้ระบบเทรดของของเราได้ Power up! มากขึ้น เพราะในการใช้ 

Bollinger Bands บางครั้งเกาะแล้ว ยังไปเจอการเกาะท่ีเสี่ยงเกินไป และ

ท�าให้เกิดการขาดทุน เช่น
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A 

B 

Close 

Open 

Open 

Close 

สีของแท่งเทียนในรูปนี้

จุดที่เส้นค่าเฉลี่ย
20, 50, 200
เพิ่งกลับมาจัดเรียงกันอีกครั้ง

ราคา “เกาะ”
BB Top ครั้งแรก
หลังจากที่เส้นค่า 
20, 50, 200 จัดเรียง

BB Top

BB Bottom
SMA 20

SMA 50

SMA 200

รูปที่ 3.4

จากรูปที่ 3.4 เส้นค่าเฉลี่ย 20, 50, 200 เพิ่งจัดเรียงกันอีกครั้ง (จุดที่ 

ลูกศร A) ชี้ และหลังจากผ่านไปราว 9 วัน หุ้นก็กระโดดขึ้นไปเกาะเส้น 

Bollinger Band Top (เส้น SMA 20 บวก 2SD) ตามที่ลูกศร B ชี้ ซึ่งวิธีการ

หาเส้นค่าเฉล่ียที่เพ่ิงจัดเรียงตัวว่ามีวิธีการสแกนผ่านโปรแกรม efin Stock 

Pick Up อย่างไร มีใน บทที่ 2 เส้นค่าเฉลี่ย–Power Up! ในหนังสือเล่มนี้

ประเด็นท่ี 2 : เกาะ BB Top ครั้งแรก ขณะที ่
Bollinger Bandwidth มีค่าต�่ามากๆ 

1. Bollinger Bandwidth

พอเราเข้าใจเรื่อง Bollinger Bands แล้วว่ามันเป็นเรื่องความผันผวน

ของหุ้น มันก็มีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่จะเทรดหุ้น โดยที่ราคาเกาะ Bollinger 

Bands และมีอีกเครื่องมือหนึ่งมาช่วยยืนยันการเกาะ นั่นคือ การรอให้ราคา

วิ่งอยู่ในบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย SMA 20 (Bollinger Average) นานๆ ซึ่งหมาย
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ถงึการสะสมพลงั เนื่องจากหุน้ยงัไม่วิง่ขึน้ลงแบบแท่งเทยีนยาวๆ ตดิต่อกนั ซึง่

ก่อนที่หุ้นจะระเบิดขึ้น หรือระเบิดลง ถ้าระเบิดขึ้นก็หมายถึง ราคาไปเกาะเส้น 

Bollinger Top ถ้าระเบิดลงก็หมายถึงราคาไปเกาะเส้น Bollinger Bottom

ซึ่งในการที่หุ้นอยู่ในระยะของเส้นค่าเฉลี่ย SMA 20 นั้น จะท�าให้เส้น 

Bollinger Top และ Bollinger Bottom มัน “ตีบ” เข้าหากัน ดังรูปที่ 3.5

A 

B 

Close 

Open 

Open 

Close 

สีของแท่งเทียนในรูปนี้ จากนั้นจึงเกาะ BB Top
เป็นครั้งแรกหลังจากเส้น
BB Top, BB Bottom 
ตีบเข้าหากัน

1. จังหวะที่เส้น BB Top,
   BB Bottom “ตีบ” เข้าหากัน

รูปที่ 3.5

จากรูปที่ 3.5 จะมีจังหวะที่เส้น BB Top, BB Bottom “ตีบ” เข้า 

หากัน (ตามที่ลูกศร A ชี้) จากนั้นราคาจึงเกาะ BB Top เป็นครั้งแรก หลัง 

จากเส้น BB Top, BB Bottom “ตีบ” เข้าหากัน และราคาก็พุ่งกันไป

ปัญหาคอื ค�าว่า “ตีบ” ของแต่ละคนมนัต่างกนัถ้าดดู้วยตา และทีส่�าคญั

คือ ถ้าดูด้วยตา มันดูยากว่าการตีบครั้งนี้เป็นการสะสมพลังสุดๆ แล้วหรือยัง

ดังนั้น จึงมีการค�านวณความ “ตีบ” ของ BB Top, BB Bottom ว่ามัน

สุกงอมได้สุดๆ แล้ว มันจะไม่ควรตีบกว่านี้ต่อไป และควรจะมีทิศทางได้แล้ว
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เครื่องมือที่แก้ปัญหานี้ท่ีมีไว้วัดความตีบของ BB Top, BB Bottom 
เรียกว่า Bollinger Bandwidth ซึ่งข่าวดีคือ เครื่องมือนี้มีในโปรแกรม efin 
Stock Pick up ซึง่ Bollinger Bandwidth จะค�านวณมาจาก [(BBบน–BBล่าง) 
/BBกลาง]  100

การใช้ Bollinger Bandwidth คือรอจนกว่าค่า Bollinger Bandwidth 
มีค่าน้อยมากๆ จนแทบจะเรียกว่าเป็น Historical Low ในช่วงนั้นๆ และซื้อ 
เมื่อ Bollinger Bandwidth มีค่าสูงขึ้นเป็นแท่งแรก น่ันหมายความว่า ถ้า 
Bollinger Bandwidth สูงขึ้นเป็นแท่งแรก นั่นคือ BB Top, BB Bottom 
เพิ่งห่างจากกันเป็นครั้งแรกนั่นเอง (ถ้าห่างจากกัน หมายถึงหุ้นเริ่มกลับมามี
ทิศทางอีกครั้ง จะมีทิศทางขึ้น ก็คือหุ้นขึ้นไปเกาะ BB Top จะมีทิศทางลง ก็
คือหุ้นลงมาเกาะ BB Bottom) ดังตัวอย่างในรูปที่ 3.6

Close 

Open 

Open 

Close 

สีของแท่งเทียนในรูปนี ้

A 

Bollinger Bandwidth
มีค่าลงน้อยมากๆ ตั้งแต่มีมา
(Historical Low)

BB Bandwidth
สูงขึ้นแท่งแรก หลังจากนั้น

รูปที่ 3.6

จากรูปที ่3.6 บอกถงึการตบีเข้าหากนัของเส้น BB Top และ BB Bottom 

จะเป็นว่า ยิ่งเส้น BB Top, BB Bottom ยิ่งตีบเข้าหากัน และยิ่งตีบเป็นระยะ

เวลานานต่อเนื่องกันเท่าไหร่ ค่า Bollinger Bandwidth ยิ่งมีค่าต�่าลงเท่านั้น
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บทนี้คุณจะต้องเข้าใจเนื้อหาหลักเรื่อง Power Up! Fibonacci 

ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวรับ Fibonacci ผ่านการทดสอบ

ความแขง็แกร่งทีม่จีากอดตี (Historical Price Support for Current 

Fibonacci Retracement Levels) 

 • ตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวรับ Fibonacci ผ่านเครื่องมือ 

Fibonacci Clusters/Confluences Zones

 • มีความเข้าใจเรื่อง Fibonacci Projection

จากหนังสือ หุ้นพลิกชีวิต เราใช้ Fibonacci ในแง่ของ Retracement 

นั่นคือ ดูว่าหุ้นที่ร่วงลงจากยอด จะร่วงไปถึงราคาใด เพื่อที่จะเด้งขึ้นไปท�า 

New High (ราคาทะลุเกินยอด) ต่อ ดังตัวอย่างรูปที่ 4.1

4
World of Fibonacci
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เราเรียกโซนที่คาดว่า
ราคาจะไปเด้งที่แนวต่างๆ ว่า
“Area of Application”

ราคาเด้งที่แนว 50%

รูปที่ 4.1

ส�าหรับ Fibonacci ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีก เพื่อที่จะมายืนยันในสิ่ง 

ที่เราเห็นอีกมากมาย

เครื่องมือยืนยันแรก ได้แก่ การพิจารณาว่า ชุด Fibonacci ที่ลาก 

มันเคยเป็นแนวรับได้ดีในอดีตได้ไหม ถ้าเคยเป็น มันรับได้ที่แนวไหน

ถ้าจะเข้าใจเครื่องมือแรกนี้ได้ดี ต้องเข้าใจค�าว่า “โซนลากเครื่องมือ 

Fibonacci” กับ “Zone of Application” ให้ดีเสียก่อน

 • “โซนลากเครื่องมือ Fibonacci” คือ โซนที่เราหาจุดต�่าสุด และลาก

ชุด Fibonacci ไปที่จุดสูงสุด 

 • “Zone of Application” คือ โซนที่เกิดหลังจากโซนแรก ซึ่งเป็นโซน

ที่เราใช้ดูหลังจากลากจุดต�่าสุดไปจุดสูงสุดแล้วว่า ราคาจะลงมาเด้ง

ที่ Fibonacci แนวใด
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เราก็จะเห็นอยู่ 2 จุดใน Area of Application ซึ่งจุดที่ 1 คือ จุดใกล้

เคียงกันของแนว 38.20 เปอร์เซ็นต์ของจุด AC และแนว 50 เปอร์เซ็นต์ของ

ชุด BC ซึ่งเรียกว่าเกิด Fibonacci Clusters/Confluences Zones ส่งผล

ให้ราคาเด้งขึ้นไปได้ระดับหนึ่งจนแทบจะไปที่ High เดิม ส่วนจุดที่ 2 คือจุด 

ใกล้เคียงกันของแนว 50 เปอร์เซ็นต์ของจุด AC และแนว 61.80 เปอร์เซ็นต์

ของชุด BC จนเกิด Fibonacci Clusters/Confluences Zones ซึ่งเป็น 

จุดแนวรับที่มีนัยส�าคัญ แต่กรณีนี้ ราคาดันหลุดลงไป ถ้าหลุดแนวนี้แล้วไม่มี 

แนวรับที่เป็นนัยส�าคัญรอรับ โอกาสที่ราคาไหลลงเรื่อยๆ ก็มีสูง

มีอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ Fibonacci Clusters/Confluences 

Zones ที่มาผนวกกับ Historical Price Support for Current Fibonacci 

Retracement Levels ดังในรูปที่ 4.7

 

62.00(100.
00%) 

112.00(100.0
0%) 

311(0.00
%) 

311(0.00%
) 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

A 

C 

B 

BC 

BC 

BC 

BC 

BC 
1 

D 

Area of Application

Fibonacci Clusters / 
Confluences Zones

“Historical Price Support for 
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รูปที่ 4.7
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ที่มาของเคร่ืองมือ Catapult
ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่อ่านมาจนถึงบทนี้ หวังว่าคุณผู้อ่านจะเข้าใจ

แตกฉานในเรื่องลักษณะโครงสร้างของการเกิดเทรนด์ได้เป็นอย่างดี และลง

รายละเอียดไปถึง Muti-timeframe Analysis ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากๆ ใน

องค์ความรู้ของการรันเทรนด์หุ้น และมีฟีดแบ็กค�าถามจากผู้อ่านมากมายที่ 

เหนอืไปจากเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนี ้ซึง่เป็นค�าถามทีน่่าสนใจว่ามนัมกีารลากเส้น

อย่างอื่นอีกไหมที่ไม่ต้องรอว่าต้องมีราคาไปสัมผัสจุดนั้นสองจุด แล้วทะลุจุดที่

สามราคาจงึค่อยพุ่งไป แบบว่า มเีส้นท่ีราคาไปสมัผสัจดุเดยีว แล้วไม่ต้องรอ

สัมผัสจุดที่สอง แต่ถ้าทะลุขึ้นไป แล้วมีโอกาสบินไปเลยไหม

การลากเส้นเท่าทีค่ณุผูอ่้านได้อ่านมาทัง้สองเล่มของผมคอื หุน้พลกิชวีติ 

(ปกเขียว หรือปกน�้าเงิน) และ หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ จะเห็นผมย�้าเสมอว่า

เส้นแนวต้านที่ปลอดภัยเป็นการลากด้วยมือมนุษย์ ดังน้ัน หุ้นตัวเดียวกันถ้า

ให้ลากเส้นแนวต้านก็จะลากไม่เหมือนกันและมีองศาจะต่างกัน แล้วค�าถาม

คอื มนัมวีธิลีากหรอืมเีครื่องมอือตัโนมตัเิครื่องมอืใดไหมทีท่�าให้หุน้ตวัเดยีวกนั 

Supapong Catapult 
Trading System



290  วิ่งไป... ให้สุดเทรนด์

มีโอกาสที่จะลากเส้นองศาเหมือนกันเพิ่มขึ้น จะได้เกิดจิตวิทยาหมู่ มีจุดซื้อ

ในหุ้นตัวน้ันในจังหวะเดียวกัน กล่าวคือ หุ้นบินทะลุเส้นแนวต้านเดียวกันจน 

ท�าให้เกิดจิตวิทยาหมู่กับเทรดเดอร์ ก็เป็นที่รับรู้ว่าหุ้นตัวนั้นมีแนวโน้มขึ้นต่อ 

ได้อีก

คราวนี้ผมเลยเอาองค์ความรู้ของการหาหุ้น “ก่อนเกิดเทรนด์” มาฝาก 

ซึ่งจริงๆ แล้วองค์ความรู้นี้มีมานาน โดยจะขอตอบค�าถามตัวอักษรสีส้มใน 

หน้า 289 ด้วยการอธิบายไปในแต่ละรูปต่อไปนี้
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รูปที่ 12.1

จากรปูที ่12.1 จะขอทบทวนและอธบิายค�าตอบให้กระจ่างอกีครัง้ ซึง่ใน

รูปที่ 12.1 นี้จะเป็นการทบทวนแนวคิดของเส้นแนวต้านต่างๆ ที่ยังพอน่าไว้ ใจ

ได้เกีย่วกบัจดุสมัผสั ไม่ว่าจะเป็นราคา High (กรณกีราฟแท่งเทยีน) ที่ไปสมัผสั

เส้นหรือราคาปิด (Close) (กรณีใช้กราฟเส้น) ที่ไปสัมผัสกับเส้นว่าจุดสัมผัส

ควรจะสัมผัสในเส้นทั้งหมดกี่จุด นั่นคือ เส้นตรงเส้นนี้ต้องลากผ่านก่ีจุด เช่น
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