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คํานํา 
 

เน้ือหาที่ผูเขียนนําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของความรูอันหลากหลายวิจิตร
มหัศจรรยของการวิเคราะหกราฟทางเทคนิคเทาน้ัน ซึ่งผูศึกษาควรที่จะเรียนรูใหครบทุก
องคความรู ใหครบทุกแงมุมอยาเพียงศึกษาดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน การมีความรูพื้นฐาน
ที่ดีพอจะชวยใหผูศึกษาสามารถประยุกตเทคนิคตางๆขึ้นมาใชเองใหเกิดประสิทธิภาพท่ี
สูงยิ่งๆขึ้นไปไดอยางไรขีดจํากัด หากผูศึกษาพอมีความรูพื้นฐานเรื่องการวิเคราะหกราฟ
อยูบางก็จะทําใหเขาใจเนื้อหาภายในเลมไดรวดเร็วขึ้น แตหากยังไมเคยศึกษาที่ใดมา
กอนก็สามารถใชหนังสือเริ่มน้ีไดเพราะผูเขียนใชภาษาที่เขาใจงายไมซับซอนในการ
อธิบาย  เน้ือหาที่ผูเขียนใครขอนําเสนอเพื่อนๆนักเทรดนี้ประกอบดวย การลากเสน 
Trend line, Resistance & Support Line,  Fibo Retracement, Fibo 
extension,  Fibo timezone, Speed Line, Fibo fan, SPEED LINE VS 
FIBO FAN ผูศึกษาจะไดเรียนรูหลักการสราง การวิเคราะหและเทคนิคจากเสนตางๆ
เหลาน้ี ในบททายๆผูเขียนขอสงทายดวยการดูสัญญาณ Over Bought - Over 
Sold - Divergence จาก Indicator จําพวก RSI,  Stochastic, และรูปแบบ
กลับตัวของกราฟแทงเทียน และในบทสุดทาย “คุยกันกอนปดเลม” ไมควรพลาดกับ 3 
ขั้นตอนการวิเคราะหกอนเปดออเดอรซึ่งจะนําความรูตั้งแตบทที่ 1 ถึงบทที่ 10 มาเรียง
ตอกันจนเกิดเปนกระบวนการวิเคราะหที่ทรงประสิทธิภาพ 

หนังสือเลมน้ีผูเขียนจะเนนไปท่ีการใชงานจริงเปนหลักโดยอางอิงจากตํารา
บางเลมและประสบการณสวนตัว จะไมใสหลักการเลิศหรูที่ฟงดูเหมือนนักวิชาการมาเอง
แตไมสามารถจับตองไดกลับมีแตความมึนงงเทาน้ันเมื่ออานจบ แตผูเขียนจะพยายามใช
ภาษาที่เขาใจงายๆไมซับซอนเพราะผูเขียนมิไดแตงหนังสือเลมน้ีขึ้นมาเพื่อสนองกิเลส
ตัวเองเพียงเพราะอยากจะยกตนอวดอางภูมิรู แตเพราะมีนองๆ และนักลงทุนที่ยังขาด
ประสบการณและแนวทางบางทานถามไถกันมา ผู เขียนจึงอยากจะรวมแบงปน
ประสบการณกับพี่นองนักลงทุน ผิดพลาดประการใดผูเขียนขอนอมรับ แตหากหนังสือ
เลมน้ียังพอที่จะมีประโยชนมีคุณคาอยูบางผูเขียนขอยกความดีทั้งหมดให พอแม ครูบา
อาจารย ที่เล้ียงดูอบรมสั่งสอนขาพเจา และขอใหกุศลผลบุญทั้งหมดเปนปจจัยในการ
บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ในอนาคตเบื้องหนาของขาพเจา สุดทายขอใหผูศึกษาทุกทาน
จงประสบความสําเร็จบนเสนทางแหงการลงทุนถวนหนากันเทอญ. 

 
วุฒิชัย อินทรสวาง   
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 LESSON # 1  
TREND LINE (Market Rhythm) 

 
สําหรับเรื่องของเสนแนวโนม (Trend Line) ผูเขียนขอนํามาเปนบทแรกใน

การเรียนรูเพราะนักลงทุนจะไมสามารถทํางานไดเลย หากไมสามารถวิเคราะหแนวโนม 
(Trend) ได จึงมีผูกลาววา “แนวโนมคือเพื่อนของคุณ” เสนแนวโนม (Trend Line)   
เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะบอกวานักลงทุนควรจะเดินไปในทิศทางใดหากปราศจากเข็ม
ทิศนักเดินทางคงเดินไปไมถึงจุดหมายปลายทางและอาจถึงขั้นพบกับจุดจบอันนาเศรา
ในเวลาอันใกล ยังมีเครื่องมืออีกหลายประเภทที่นิยมใชในการวิเคราะหแนวโนมเชน 
Moving Average เปนตน ในที่น้ีผูเขียนขอนําเสนอการขีดเสนมือเปลา (Trend 
Line) ผูศึกษาสามารถปริ๊นกราฟออกมาขีดดวยดินสอปากกาก็ได หรือใชเครื่องมือใน
โปรแกรมวิเคราะหหุนของทานก็ได เอาเปนวาเรามาดูกันเลยวาเคาขีดกันอยางไร 

จากรูปเปน EUR/USD  1 ชม. จาก Forex 
 

รูป TL1 
 

จากรูป TL1 เปนแนวโนมขึ้น (Up Trend) วิธีการสรางใหผูศึกษาลากเสนจาก
จุดต่ําสุดไปหาจุดต่ําสุดถัดไปโดยมีเง่ือนไขวาตําแหนงของจุดที่2ตองสูงกวาตําแหนง
ของจุดแรก เชนจาก A ไป B และเมื่อราคามีการเคลื่อนที่ตอไป ขึ้น-ลง แลววกกลับมา
หาเสนแนวโนมที่เราขีดไวแลว มักเดงกลับขึ้นไปทํายอดใหมอีกเชนจุด C, D, E, F จุด
สัมผัสพวกนีจ้ะชวยยืนยันวาเสนแนวโนมน้ันแข็งแกรงยากที่ราคาจะตัดทะลุลงไปได 
โดยท่ัวไปจุดสัมผัสเพียงแค3จุดก็สามารถชวยยืนยันเสนแนวโนมไดแลว 

ในชวงเชาของวันกอนเปดตลาดผูศึกษาควรจะหาแนวโนมที่ Time Frame 
สูงๆเชน กราฟ  1MN, 1W, 1D, 4H, และ 1H ตามลําดับ เพื่อที่ผูศึกษาจะไดเห็น
ภาพรวมของหุนตัวน้ันๆ สวนคําถามที่วาจะใชกราฟ Time Frame ที่เทาไรในการเขา
ซื้อขาย น่ันก็ขึ้นอยูกับแนวทางการเลนของแตละคนสั้นหรือยาว แตผูเขียนแนะนําใหเขา
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ซื้อขายตามแนวโนมของกราฟ 4H กลาวคือเมื่อแนวโนมของกราฟ 4H เปนขาขึ้นผู
ศึกษาควรที่จะ Buy ตามแนวโนมอยางเดียวการเลนสวนเทรนเสี่ยงเกินไป   

เสนแนวโนมขาขึ้นเปรียบเสมือนแนวรับ (Support) ของราคา กลาวคือเมื่อ
ราคาเคลื่อนที่เขาใกลเสนแนวโนมเมื่อไรใหผูศึกหยุดการซื้อขาย คอยเฝาระวังดูทิศทาง
ลม ถาราคาสามารถเจาะทะลุเสนแนวโนมลงไปได เปนไปไดวาแนวโนมอาจเปลี่ยนเปน
ขาลง แตถาราคาเดงกลับขึ้นไปเมื่อสัมผัสเสนแนวโนมก็ใหผูศึกษาเตรียมBuyได 
เปนไปไดที่ราคาอาจขึ้นไปทํายอดใหม (New High)   

ภาพตอไปเปนตัวอยางเสนแนวโนมขาลง 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป TL2 
จากรูป TL2 เปนแนวโนมลง (Down Trend) วิธีการสรางใหผูศึกษาลากเสน

จากจุดสูงสุดไปหาจุดสูงสุดถัดไปโดยมีเง่ือนไขวาตําแหนงของจุดที่2ตองต่ํากวา
ตําแหนงของจุดแรก เชนจาก A ไป B และเมื่อราคามีการเคลื่อนที่ตอไป ขึ้น-ลง แลว
วกกลับมาหาเสนแนวโนมที่เราขีดไว มักเดงกลับลงไปอีกเชนจุด C, D, จุดสัมผัสพวกนี้
จะชวยยืนยันวาเสนแนวโนมน้ันแข็งแกรงยากที่ราคาจะตัดทะลุขึ้นไปได หรืออีกนัยหนึ่ง
เสนแนวโนมขาลงก็เปรียบเสมือนแนวตาน (Resistance) ของราคา 

จากรูป TL2 เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปสัมผัสเสนแนวโนมใหผูศึกษาระวังการซื้อขาย 
ตอเมื่อราคาเดงกลับในทิศทางตรงขาม ก็ใหผูศึกษาเตรียมตัวSell ตามแนวโนมเดิมได  

***สังเกตจุดที่ 1 ราคาไดวิ่งเลยเสนแนวโนมขึ้นไปแลวกลับลงมาตัดเสนแนว
โนมลงไป อีกตอมาราคาไดวิ่งออกดานขาง (Side Way) แถวๆเสนแนวโนม ลักษณะ
น้ีเปนสัญญาณเตือนวาแนวโนมอาจกําลังกลับทาง ในจุดที่ 2 ราคาไดวิ่งทะลุเลย 
เสนแนวโนมขาลงไปเปนอันมาก ใครที่ Sell Position อยูก็ใหเตรียม Cut Loss ได
เลย เพราะเสนแนวโนมไดสงสัญญาณการเปลี่ยนแนวโนมจากขาลงเปนขาขึ้นแลว 
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รูป TL3 
จากรูป TL3 ผูศึกษาจะเห็นวาในแนวโนมขาลงผูเขียนไดเพิ่มเสนดานลางลงไป

อีกหน่ึงเสน และในแนวโนมขาขึ้นผูเขียนไดเพิ่มเสนดานบนไปอีกหนึ่งเสน ผูเขียนขอ
อธิบายโดยลัดสั้นอยางนี้วา ลักษณะของการขีดเสนใหเปนชองๆโดยใชหลักการของ
เสนแนวโนม (Trend Line) อยางนี้เรียกวา Channel Line เสน Channel น้ีมี
ประโยชนในการพยากรณหาราคาสูงสุด-ต่ําสุดมาก กลาวโดยเมื่อราคาวิ่งมาชนเสน 
Channel ก็มักจะเดงกลับไปทางเดิมและเคลื่อนไหวอยูในชองทางของเสน Channel 
จนกวาแนวโนมจะเปล่ียนดังรูปที่ TL3 ซึ่งสามารถใชเปนจุดเขา-จุดออกไดทั้ง Buy 
และ Sell แตทั้งน้ีผูศึกษาควรมีความชํานาญในการวิเคราะหจึงจะสามารถซื้อขายใน
ลักษณะน้ีไดอยางแมนยํา  

 

รูป TL4 
สําหรับรูปที่ TL4 แสดงการขีดเสนแนวโนมที่พุงออกจากจุดเดียวกันหลายๆ

เสน ใหผูศึกษาดูที่จุดกนบึ้ง 0  
- เสนแรกจากจุด 0 พุงไปสัมผัสที่ จุด 1 
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- เสนที่สองจากจุด 0 พุงไปสัมผัสกนบึ้งที่จุด 2 
- เสนที่สามจากจุด 0 พุงไปสัมผัสกนบึ้งที่จุด 3 

ก็จะไดเสนแนวโนมขึ้น (Up Trend) 3 เสน สังเกตวาราคาจะวิ่งอยูในกรอบ 3 เหล่ียม
ที่เราขีดไว จะไดแนวรับแนวตานทั้ง 3 เสนสังเกตที่จุด 1.1, 1.2, X, 2.1, 2.2 ซึ่งราคา
ไมสามารถที่จะตีฝาจุดเหลาน้ีไปไดเมื่อไมสามารถฝาไปไดก็ยังวิ่งกลับไปหาเสนเดิมอีก 
ซึ่งความหมายตรงจะไปสอดคลองกับหลักการของ Speed Line และ Fibo Fan จุด
ตอมาคือจุดตัดของเสนแนวโนมขาลง 00 กับเสนแนวโนมขาขึ้นเสนที่ 1 ที่จุดตัด X ตรง
จุดตัดน้ีถือวาเสนแนวโนมมีนัยยะที่สําคัญ กลาวคือราคาอาจไมสามารถตีฝาจุดตัดขึ้นไป
ทํายอดใหม (New High) ได 

$$$ สรุปหัวขอเสนแนวโนม (Trend Line) $$$ 
 เสนแนวโนมสามารถใชไดในทุก Time Frame ซึ่งจะตองขีดอยูตลอดเวลาที่

ทําการเทรดโดยเฉพาะ Time Frame ที่ต่ําๆลงมาเชน 30M, 15M, 5M ซึ่งราคา
ของ Time Frame เหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เมื่อราคาวิ่งเขาใกลเสนแนว
โนมใหผูศึกษาระวังการเขาซื้อขาย ดูทิศทางลมกอน ถาราคาทะลุเสนแนวโนมไปไดก็
เปนไปไดที่แนวโนมกําลังจะเปลี่ยน แตถาราคาวิ่งมาชนเสนแนวโนมแลวเดงกลับไป
ทิศทางเดิมวิเคราะหไดวาราคายังอยูในแนวโนมเดิมสามารถเขาซื้อ-ขายตามแนวโนมได 
ผูศึกษาควรใชเสนแนวโนมน้ีควบคูกับเทคนิคดานอื่นๆและ Indicator เชน Moving 
Average, Stochastic, RSI, MACD เปนตน. 

 
............................................................................................. 

  
 
 

 
LESSON # 2 

RESISTANCE & SUPPORT LINE (เปาหมายราคา) 
 

สําหรับในเรื่องของ แนวรับ-แนวตาน (Resistance & Support) น้ีเปนเรื่องที่
จําเปนและตองรูในระดับตนๆทีเดียว ถาเสนแนวโนม (Trend Line) คือเข็มทิศ แนวรับ
แนวตาน (Resistance & Support) ก็คือแผนที่ที่บอกจุดเริ่มตนและจุดหมาย
ปลายทางเพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ผูศึกษาจําเปนจะตองรู เพราะถา
ขาดความเขาใจในเรื่องน้ีก็เหมือนกับนักเดินทางที่ไมมีแผนที่ เมื่อไมมีแผนที่ก็จะไมรู
ตําแหนงที่ตั้งปจจุบันและไมรูจุดหมายปลายทางแลวทีน้ีจะเดินทางไดอยางไร เครื่องมือ
ในการวิเคราะหที่ผมแนะนําทั้งหมดก็มุงเนนไปที่การหาแนวรับแนวตาน และความรูทาง
เทคนิคที่พยายามศึกษาพัฒนาคนควากัน ก็เรื่องของแนวรับแนวตานที่แมนยําน่ีละครับ 
เมื่อแนวรับแนวตานสําคัญอยางนี้ ในบทนี้ผมจึงขอปูทางใหเขาใจกันงายๆและนําเสนอ
การขีดเสนแนวรับแนวตานอยางงายกันกอน ถาพรอมแลวเราก็มาลุยกันเลยครับ 
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   ÷÷÷แนวรับ (Support) (S) คือแนวที่รับไมใหราคาตกต่ําลงไปมากกวาแนวนั้นๆ 
แนวนี้อาจเปนกนบึ้งเกาหรือยอดเกาก็ได ยิ่งราคาลงมาสัมผัสที่แนวรับน้ีบอยครั้งเทาไร
ยิ่งเปนการยืนยันวาแนวรับน้ีแข็งแกรงยากที่ราคาจะทะลุลงไปได 
 

รูป RS1 
รูป RS1 แสดงแนวรับ (Resistance) ที่เปนกนบึ้งเกา สังเกตวาเมื่อราคาลงมาสัมผัส
ที่กอนบึ้งเกาน้ีก็เดงกลับทันที เพราะฉะนั้นใหผูศึกษาคอยเฝาระวังกราฟราคาลักษณะน้ี
คือ เมื่อราคาลงมาจนสุดแลวปรับตัวกลับขึ้นไปทํายอดใหมหรือสัมผัสกับแนวตานก็ดี      
แลวราคาก็ปรับตัวลงมาอยางนี้ใหผูศึกษาระวังกนบึ้งเกาเพราะราคาอาจหยุดที่ตรงจุดน้ี
แลวเดงกลับได แนวนี้ก็จะเปนแนวรับที่มีนัยสําคัญทันที แตถาสามารถทะลุลงไปไดก็ให
ผูศึกษามองหาแนวรับถัดไป เพื่อกําหนดเปนจุด Stop Loss หรือจุด Take Profit 
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รูป RS2 
  

รูป RS2 แสดงแนวรับของกนบึ้งเกาที่แข็งแกรง ซึ่งราคาลงมาสัมผัสที่แนวรับน้ี
หลายตอหลายครั้ง จึงเปนการยืนยันไดวาแนวรับน้ีแข็งแกรงเกินกวาที่ราคาจะทะลุผาน
ลงไปได 

 
รูป RS3 

 รูป RS3 แสดงยอดเกาที่กลายมาเปนแนวรับ เมื่อราคาปรับตัวลดลงมา นอกจาก
กนบึ้งเกาแลวใหผูศึกษามองหายอดเกาที่จะมาเปนแนวรับดวย 
 
 
÷÷÷แนวตาน (Resistance) (R) คือแนวที่ตานไมใหราคาวิ่งสูงไปเกินกวาแนวนั้นๆ 
แนวนี้อาจเปนยอดเกาหรือกนบึ้งเกาก็ได ยิ่งราคาขึ้นมาสัมผัสที่แนวตานนี้บอยครั้งเทาไร
ยิ่งเปนการยืนยันวาแนวตานนี้แข็งแกรงยากที่ราคาจะทะลุผานขึ้นไปได 
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รูป RS4 
 

รูป RS5 
รูป RS4 และ RS5 แสดงแนวตานของยอดเกา ซึ่งราคาขึ้นไปสัมผัสที่แนวตาน

น้ีหลายตอหลายครั้ง จึงเปนการยืนยันไดวาแนวตานนี้แข็งแกรงเกินกวาที่ราคาจะทะลุ
ผานขึ้นไปได 
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รูป RS6 
รูป RS6 แสดงกนบึ้งเกาที่กลายมาเปนแนวตาน เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมานอกจาก

ยอดเกาแลวใหผูศึกษามองหากนบึ้งเกาที่จะมาเปนแนวตานดวย 

รูป RS7 
 รูป RS7 แสดงการหาแนวรับ-แนวตานที่ TF 1D โดยหาจุดต่ําสุด-สูงสุด กอน
ตลาดเปดในแตละวันเพื่อเปนแนวทางในการเทรด 
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รูป RS8 
 รูป RS8 แสดงภาพรวมของแนวรับ-แนวตานทั้งหมด ตอไปเราจะมาวิเคราะห
แนวรับ-แนวตานตามหลักการโดยใชรูปที่ RS8 เปนตัวอยาง โดยเริ่มตั้งแตจุด A ไลไป
จนถึงจุด Q เรามาเริ่มกันเลยดีกวาครับ 
  -หลักจากที่ราคาพุงปรี๊ดขึ้นมาและหยุดที่ตําแหนง A ใหผูศึกษาจับตาดูตําแหนง
น้ีใหดีคือ เสน L2 ที่ตอมาจะกลายมาเปนทั้งแนวรับและแนวตานที่มีนัยสําคัญยิ่ง ไล
ตั้งแตตําแหนงจาก B ไป C จะเห็นวาราคาแทนที่จะพุงไปทํายอด C เลยทันทีแตราคา
กลับมาจดๆจองๆที่เสน L2 อยูถึง 3 แทงเทียนกอนที่จะพุงแบบรุนแรงไปทํายอด C 
ตอไป ในสถานการณเชนน้ีใหผูศึกษาเฝาระวังดูทิศทางลมใหดีเพราะหลังจากที่ราคาพุง
ขึ้นมาทํายอด (A) แลวลงไปปรับฐาน (B) และทําทาจะพุงไปตอในทิศทางเดิม 
ลักษณะอยางนี้ใหระวังที่ยอดเดิม (A) เพราะราคาอาจกลับลงไปไดเมื่อวิ่งมาชนแนว
ตานนี้ โดยใหชะลอการซื้อขายไวกอนจนเมื่อราคาไดวิ่งขาม(หรือหนี)แนวรับ-แนวตาน
ไประยะหนึ่งแลวจึงคอยพิจารณาการซื้อขายตอไป (สําหรับแนวโนมขาลงก็พิจารณา
เชนเดียวกัน) 
 -ที่เสน L2 กลายมาเปนแนวรับของตําแหนง F, K, N โดยท่ีราคาไมสามารถฝา
ลงมาไดแมจะมีความพยายามถึง3ครั้งก็ตาม และ L2 เชนกันที่กลับมาเปนแนวตานของ
ตําแหนง Q หลังจากที่ฝาทะลุแนวรับ L2 ลงไปไดแตกลับตองมาเจอแนวรับอีก1จุด 
(L1) จึงเดงขึ้นไปแตก็ไมสามารถฝาแนวตาน L2 ไปไดอีก ลักษณะน้ีเห็นไดบอยครั้ง
โดยราคาจะวิ่งวนอยูใน Channel ของแนวรับ-แนวตานอยูพักหนึ่งดังรูป 
 -ที่เสน L1 เปนการลงมาปรับฐานของราคาเอง กอนที่จะเคล่ือนที่ตอไปใน
ทิศทางเดิม ซึ่งตําแหนงน้ีก็ไดกลายมาเปนแนวรับของตําแหนง O, P ในเวลาถัดมา 
 -ที่เสน L3 ซึ่งเปนกนบึ้งของ D ตอมาไดกลายมาเปนแนวรับของ I และ L 
 -ที่เสน L4 ถามองที่ G และ H อาจไมสําคัญ แตถามองมาที่ M กลับเปนแนว
ตานที่นากลัวทันที ลักษณะของ G, H น้ีทําใหหลายๆคนตกมาตายมานักตอนักแลวแต
ถาผูศึกษาละเอียดถี่ถวนสักนิดก็จะมองเห็นจุดสังเกตตรงนี้ไดไมยาก 
 -ที่เสน L5 ดูเหมือนวาแรงของกระทิงจะหมดตรงที่ตําแหนงน้ี (C) ราคาไม
สามารถที่จะพุงทะลุไปทํายอดใหมไดแมจะมีความพยายามถึง3ครั้งก็ตาม  
 -เห็นเสน 00 มั๊ยครับถือวาเปนอีกจุดหนึ่งที่มักจะตกมาตายกันเลยครับ โดยท่ัวไป
มักจะคิดวาจากตําแหนง N ราคานาจะพุงไปหา L3 หรือ L4 เลยทันทีแตอยาเพิ่งครับดู
ใหดีๆกอน 
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$$$ สรุปหัวขอเสนแนวรับ-แนวตาน (Support & Resistance) $$$ 
 
จากที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตนวาแนวรับ-แนวตาน เปนเรื่องที่สําคัญและ

จําเปนตองเขาใจเปนอันดับแรกๆ โดยใหระวังยอดเกา กนบึ้งเกา ใหดี และแนวรับ-แนว
ตานที่มีการทดสอบบอยครั้งซึ่งแสดงถึงนัยสําคัญวาแนวนี้แข็งแกรงเกินที่ราคาจะฝาทะลุ
ไปได อีกเรื่องที่ตองจดจําคือเมื่อราคาเคลื่อนที่เขาใกลแนวรับ-แนวตานเมื่อไรใหผู
ศึกษาชะลอการซื้อขายหรือถาถือ Order อยูในกรณีที่เขาถูกทางก็ใหเตรียมตัวตัดทํา
กําไรถาราคาไมสามารถฝาทะลุแนวรับ-แนวตานไปได หรือเตรียมตัว Cut loss ถาราคา
ฝาทะลุแนวรับ-แนวตานไปไดในกรณีที่เขาผิดทาง 

การเขาซื้อ-ขายที่แนวรับ-แนวตาน ใหซื้อ (Buy) (Long Position) ที่
ตําแหนงเหนือแนวตาน (Resistance) หรือตําแหนงที่ราคาทะลุแนวตานขึ้นไปได 
(Break Out) ออกที่แนวตานถัดไป การขาย (Sell) (Short Position) ใหขายที่
ตําแหนงต่ํากวาแนวรับ (Support) หรือตําแหนงที่ราคาทะลุแนวรับลงไปได (Break 
Out) ออกที่แนวรับถัดไป อยาซื้อ (Long Position) ที่แนวรับและขาย (Short 
Position) ที่แนวตานเด็ดขาด จริงอยูวาเมื่อราคาวิ่งมาชนแนวตานแนวโนมอาจ
เปล่ียนเปนขาลงหรือเมื่อราคาวิ่งมาชนแนวรับแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาขึ้น แตอาจไม
เปนเชนน้ันเพราะราคาอาจทะลุแนวรับ-แนวตานไปได (Break Out) การเขาถือออ
เดอรโดยวิธีน้ีเสี่ยงเกินไป หากเขา-ออกตามวิธีดังกลาวนี้ใหรอสัญญาณการกลับตัวที่
ชัดเจนกอน 
 

..................................................................................... 
 

 
LESSON # 3  

WAVE & FIBONACCI RETRACEMENT 
(Wave=Market Rhythm) (Fibonacci Retracment=เปาหมายราคา) 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึง 2 เรื่องคือเรื่องของคลื่น (Wave) และ Fibonacci 
Retracement โดยในสวนแรกจะพูดถึงเรื่องของคลื่นกอนเพราะผูศึกษาจะไมสามารถ
ทําความเขาใจ Fibonacci Retracment ไดเลยหากไมมีความเขาใจในเรื่องของ
คล่ืน (Wave) อยูบาง และในเรื่องของคลื่น (Wave) ผูเขียนคอนขางใหความสําคัญ
เปนอยางมากเพราะหากผูศึกษามีความเขาใจในเรื่องของคลื่นดีพอ ก็จะเหมือนมีอาวุธที่
ทรงพลังอยูในมือยากที่จะเพล่ียงพลํ้าใหกับตลาดได เปาหมายที่ผูศึกษาจะตองฝกฝน
ใหชํานาญก็คือ 1. รูการปรับฐาน (Retracment) 2. รูการตอตัว (Extension) (ใน
บทถัดไป) 3. รูสัญญาณการกลับตัว (อธิบายในบทตอๆไป) 
 Fibonacci (ฟโบนาชี่) หรือ ลีโอนารโด ฟโบนาชี่ (Lionardo Fibonacci) 
เปนนักคณิตศาสตรชาวเมืองปซา ประเทศอิตาลี่ สําหรับตัวเลขของ ฟโบนาชี่ น้ีเรียกได
วาเปนสัดสวนทองคํา (Golden Ratio) ซึ่งจะสามารถพบเห็นไดตามธรรมชาติ ไมวา
จะเปนสิ่งมีชีวิต หรือสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ซึ่งผูศึกษาสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับ
Fibonacci เพิ่มเติมไดจากหนังสือวิเคราะหหุนที่มีขายในทองตลาดทั่วไปได ซึ่งในที่น้ี
ผูเขียนขออธิบายเฉพาะหลักการและวิธีการนํามาใชในการวิเคราะหหุนทางเทคนิค
เทาน้ัน 
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 ประโยชนของ Fibonacci (ฟโบนาชี่) ในการวิเคราะหหุนทางเทคนิคก็คือการ
นําตัวเลขเหลาน้ีมาคํานวณหาแนวรับ แนวตาน น่ันเอง แตกอนที่เราจะไปเรียนรูในเรื่อง
ของการหาแนวรับ-แนวตานโดยใช Fibonacci (ฟโบนาชี่) ผูศึกษาควรที่จะมีความรูใน
เรื่องของคลื่น (Wave) เบื้องตนกันกอนเพื่อใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนวา Fibonacci 
(ฟโบนาชี่) มีอิทธิพลกับสถานการณชนิดไหนแบบใด 
 

 
รูปที่ FR1 

 จากรูป FR1 พอจะมองคลื่น (Wave) กันออกหรือไมครับถาผูศึกษามองที่เสน
สีแดงที่ผูเขียนไดขีดไวใหดูก็นาจะพอเห็นภาพเลาๆได ถายังไมเห็นภาพเรามาดูรูป
ตอไปกันเลยครับ  
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รูปที่ FR2 
 รูปที่ FR2 ผูเขียนไดใสตัวเลขและตัวอักษรลงไปดวยทีน้ีพอจะเห็นอะไรบาง
หรือยังครับ ถาใสตัวเลขและตัวอักษรอยางนี้ลงไปก็จะไปเขากับทฤษฏีคล่ืนของอีเลียต
เวฟ (Elliot Wave) ซึ่งผูศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฏีคล่ืนของอี
เลียตเวฟ (Elliot Wave) ไดจากหนังสือวิเคราะหหุนที่มีขายในทองตลาดทั่วไปได ใน
ทีน้ีผูเขียนไมขอเจาะลึกลงไปไนรายละเอียด แตจะอธิบายลักษณะของคลื่นเพื่อที่จะ
นําไปใชกับตัวเลข Fibonacci (ฟโบนาชี่)  
 มาเขาเรื่องของ คล่ืน (Wave) กันตอครับ ใหผูศึกษาสังเกตตําแหนงจาก 0 ถึง 
5 จะเห็นวาเปนแนวโนมขาขึ้น (ผูศึกษาสามารถที่จะใชความรูเก่ียวกับเสนแนวโนม 
Trend Line มาใชควบคูไปได) สังเกตไดอีกวาถึงแมจะเปนแนวโนมขึ้น กราฟก็ไมได
ขึ้นจาก 0 ไปถึง 5 ในทันทีทันใด แตจะเปนการขึ้นในลักษณะขึ้นลงๆเปนจังหวะอาจ
เรียกปรากฏการณอยางนี้วา Market Rhythm ก็ไดเหมือนกัน  

 
ตอไปมาไลเรียงจังหวะคลื่นตามรูปที่ FR2 กันครับ 

1.หลังจากที่ราคาทิ้งดิ่งลงมาจนถึงจุดที่ 0 ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปทํายอดที่ 1 
(โดยท่ัวไปเราจะเรียกตําแหนง 0 วา จุดต่ําสุด (Low) แตในที่น้ีผูเขียนตองการใหผู
ศึกษาทียังไมมีพื้นฐานความรูไดเขาใจหลักการโดยงาย จึงใสตําแหนง 0 ลงไปดังภาพ)  
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2.หลังจากที่ขึ้นไปทํายอด 1 ราคาก็รวงลงมาตําแหนง 2 สําหรับแนวโนมขาขึ้น
ตํ า แหน ง จ าก  1  ถึ ง  2  ดั ง ภ าพ เ ร า เ รี ย กป ร า กฏกา รณ น้ี ว า  กา รป รั บ ฐ าน 
(RETRACEMENT) (สําหรับการปรับฐาน (Retacement) ของแนวโนมขาขึ้นน้ันมี
ขอสังเกตงายๆคือราคาจะไมรวงลงมาต่ํากวากนบึ้งเกา ถาราคาปรับรวงลงมาต่ํากวากน
บึ้งเกาจะไมเรียกวาการปรับฐาน)    

3.หลังจากที่ราคาลงมาปรับฐานที่ตําแหนง 2 แลวก็พุงขึ้นไปทํายอดใหม (New 
High) ที่ตําแหนง 3  ตําแหนงจาก 2 ถึง 3 ปรากฏการณอยางนี้เรียกวา การตอตัวของ
ราคา (Extension) ซึ่งเราจะเรียนกันในบทตอไป  

4.หลังจากนั้นราคาก็ปรับฐาน (Retracement) ลงมาที่ตําแหนง 4 แลวขึ้นไป
ทํายอดใหมที่ตําแหนงที่ 5 กอนที่จะรวงลงมาทํากนบึ้งที่ตําแหนง A ตอไปตามหลักการ
ของ Elliot Wave พอจะเห็นคลื่นกันบางหรือยังครับ  
เปาหมายในบทนี้คือการคํานวณหาตําแหนงในการปรับฐาน (Retracement) ของ
ราคาโดยใชทฤษฏี FIBONACCI RETRACEMENT ตามรูป FR2 ก็คือตําแหนง 1 
ลงมา 2 และ 3 ลงมา 4 โดยตัวเลขที่นิยมนํามาใชในการวิเคราะหหุนทางเทคนิคคือ 
23.6, 38.2, 50, 61.8 เรามาเริ่มวิเคราะหกันเลยครับ 
  

TIP : สําหรับผูที่เริ่มตนศึกษาการมองจังหวะของคลื่น บางครั้งอาจเกิดความ
สับสน ผูเขียนมีวิธีชวยใหมองเห็นคลื่นงายๆโดยใช Indicator ที่ช่ือ ZigZag โดยใน
แท็ป Input ปรับคา ExtDepth = 6 หรือถาตองการความละเอียดมากๆก็ปรับคา
ลดลงไดตามตองการ ในตัวอยางรูปที่ FR2 ผูเขียนปรับ ExtDepth = 6 
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รูป FR3 
 
 ตามที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตนวาตัวเลขของ ฟโบนาชี่ (Fibonacci) ที่นิยม
นํามาใชในการวิเคราะหหุนทางเทคนิคก็คือ 23.6, 38.2, 50, 61.8 ตัวอยางรูปที่ FR3 
คือการนําตัวเลขมหัศจรรยทั้ง4ชุดมาหาแนวรับของการปรับฐาน (Retracement) จาก
ยอดหมายเลข 1 ลงมาหมายเลข 2  

ขั้นตอนการคํานวณดวยมืองายๆโดยใชรูป FR3 เปนตัวอยาง ดังน้ีครับ 
1. หาผลตางของราคาหุนจากกนบึ้งเกากอนหนา (หมายเลข0) ไปหายอดใหม  

(หมายเลข1) ตามตัวอยางก็คือ 1=2800, 0=2600 ,2800-2600=200 
ผลตางที่ได คือ 200 

2. การจะหาวาราคาหุนลงไปปรับฐาน (Retracement) เทาไรนิยมคิดกันเปน
เปอรเซ็นโดยใชตัวเลขของฟโบนาชี่เปนเปอรเซ็นคูณ โดยเริ่มจากยอดสุดจะ
เทากับ 0% ตามมาดวย 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และสุดทาย
คือ 100% หรือเทากับกนบึ้งเกา (ถาราคาสามารถผานการปรับฐาน 
Retracement ที่ 100% ไปไดก็จะไมถือวาเปนการปรับฐานแตจะเรียกวา
การตอตัว (Extension) แทน) 

3. เมื่อไดผลตางมาแลวใหนําผลตางนั้นมาคูณดวยตัวเลขเปอรเซ็นของฟโบนาชี่ 
(Fibonacci) ไดเทาไรนํามาลบราคาสูงสุดตัวอยางคือ 2800 ก็จะไดราคาที่
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เปนแนวรับ (Support) (S) ของการลงมาปรับฐาน (Retracement) ครั้ง
น้ี ดังรูปตัวอยางที่ FR3 

S1 = 2800-(200x23.6%)=2752.8 
S2 = 2800-(200x38.2%)=2723.6 
S3 = 2800-(200x50.0%)=2700.0 
S4 = 2800-(200x61.8%)=2676.4 

 ตามตัวอยางที่ FR3 น้ันราคาลงมาปรับฐานที่ S4 คือ 61.8% ที่ราคา 
2676.4 หลังจากนั้นราคาพุงขึ้นไปทํายอดใหมคือยอดหมายเลข 3 
 สําหรับตัวอยางตอไปเปนการใชโปรแกรมชวยในการหาแนวรับ ของการปรับฐาน 
(Fibonacci Retracement) ซึ่งตัวอยางนี้ผูเขียนใชโปรแกรม Meta trader4 
ซึ่งหากผูศึกษาใชโปรแกรมอื่นๆในการวิเคราะหก็สามารถอานจากคูมือของโปรแกรม
น้ันๆ ซึ่งตามหลักการแลวจะไมแตกตางกันมากนัก 
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รูปที่ FR4 

 ตอไปเปนการหาแนวรับของการปรับฐานครั้งที่ 2 ของแนวโนมขึ้นตามรูปที่ FR4 
คือจากยอดหมายเลข 3 ปรับตัวลงมาที่กนบึ้งหมายเลข4 แตจะเปนการหาแนวรับโดยใช
โปรแกรมวิเคราะหเขามาชวย ใหผูศึกษาทําตามขั้นตอนดังน้ี 

1. เลือกเมนู Insert>Fibonacci>Retracement   
2. คลิกที่จุดกนบึ้งเกาตามรูปคือ Start 2 ลากยาวไปปลอยที่ยอดใหมตามรูปคือ 

End 3 (ใหคลิก Dragแลว ลาก-ปลอย)  
3. เท า น้ี ก็ จ ะ ได แ น ว รั บ ของก า รป รั บ ฐ านค รั้ ง น้ี แ ล ว  คื อ  S1=23.6%, 

S2=38.2%, S3=50.0%, S4=61.8% ตามรูปที่ FR4 ราคาจะลงมาหยุด
ที่ 38.2% พอดี กอนที่จะพุงไปทํายอดใหมที่หมายเลข 5 ตอไปตามหลักการ
ของอีเลียตเวฟ (Elliot Wave)  

 
ลําดับตอไปมาดูแนวโนมขาลงกันบาง ซึ่งวิธีการคํานวณและวิเคราะหก็จะ

เหมือนกับแนวโนมขาขึ้นเพียงแตกลับทางกันจากขึ้นเปนลงเทาน้ัน  
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รูปที่ FR5 

จากรูปที่ FR5 พอจะเห็นคลื่นหรือเปลาครับ เรามาไลเรียงกันเลยดีกวาครับ 
หลังจากที่ราคาพุงขึ้นแลวรวงลงมาที่กนบึ้งหมายเลข 1 ราคาก็ขึ้นมาปรับฐาน 
(Retracement) ที่หมายเลข 2 (สําหรับในแนวโนมขาลงนั้น ถาราคาปรับตัวขึ้นมา
เกินกวายอดเกาจะไมเรียกวาการปรับฐาน แตจะหมายถึงการตอตัวหรือ Extension 
ทันที) หลังจากที่ปรับฐาน (Retracement) ขึ้นไปที่หมายเลข 2 แลว ก็รวงลงมาตาม
แนวโนมเดิมที่หมายเลข 3 หลังจากนั้นก็ปรับฐานขึ้นไปที่หมายเลข 4 แลวรวงลงมาตาม
แนวโนมเดิมที่หมายเลข 5 กอนที่จะขึ้นไปทําคลื่น (Wave) A, B, C ตอไปตาม
ทฤษฏีของอีเลียตเวฟ (Elliot Wave)  
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รูปที่ TF6 

 ตอไปมาดูวิธีการใช Fibo Retracement หาแนวตานของการปรับฐานดัง
ตัวอยางรูปที่ TF6 (สําหรับวิธีการคํานวณดวยมือน้ันผูเขียนไมขออธิบายซ้ํา ซึ่งวิธีการก็
จะเหมือนกับแนวโนมขาขึ้น) จะหาแนวตานของการปรับฐานจากกนบึ้งที่หมายเลข 1 ไป
หายอดที่หมายเลข 2  

1. เลือกเมนู Insert>Fibonacci>Retracement   
2. คลิกซายที่ยอดหมายเลข 0 Start ลากมาปลอยที่กนบึ้ง 1 End (ใหคลิก

Drag แลว ลาก-ปลอย) 
3. เท า น้ี ก็ จ ะได แนวต านของการปรั บฐานครั้ ง น้ี แล ว  คื อ  T1=23.6%, 

T2=38.2%, T3=50.0%, T4=61.8% ตามรูปที่ FR6 ราคาจะขึ้นมา
หยุดที่ 61.8% พอดี กอนที่จะรวงลงไปทํากนบึ้งใหม (New Low) ที่
หมายเลข 3 หลังจากนั้นก็ขึ้นมาปรับฐานที่หมายเลข 4 ซึ่งผูศึกษาสามารถใช 
Fibo Retracement วัดหาราคาของการปรับฐานจากตําแหนงหมายเลข 3 ไป
หาตําแหนงหมายเลข 4 ไดจากหลักการเดียวกันน้ี 
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$$$$ สรุปอีกครั้งในเรื่องของคลื่น (Wave) และการปรับฐาน 
(Retracment) $$$$ 

 
$$$ หลักการของคลื่นสําคัญมากๆในการวิเคราะหราคาทางเทคนิค ผูศึกษาควร

ที่จะศึกษาใหเขาใจ อาจไมตองถึงขนาดเจาะลึกไปถึงเรื่องอีเลียตเวฟ แตเพียงแครู
จังหวะของคลื่นราคา (Market Rhythm) เทาน้ีก็สามารถที่จะทํากําไรในตลาดหุนได
แลว 

$$$ ในแนวโนมขาขึ้นราคาก็ไมไดพุงขึ้นที่เดียวเลยแตจะมีการขึ้นในระดับหนึ่ง
แลวลงมาปรับฐานแลวพุงขึ้นไปตามทิศทางเดิมสลับกันอยางนี้ไปเรื่อยๆจนกวาแนวโนม
น้ันๆจะหมดแรง สําหรับแนวโนมขาลงก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน คือไมไดลงใน
ทันทีทันใดเลยแตจะพุงกลับขึ้นมาปรับฐานแลวกลับลงตอไปตามแนวโนมเดิม สําหรับ
คล่ืนหรือ Wave น้ันจะมีอยูในทุกๆ Time Frame ซึ่งจะเปนไปในลักษณะของคลื่น
ซอนคลื่นยกตัวอยางเชน กราฟ 1 วันก็จะมีคล่ืน (Wave) ของกราฟ 4 ชม. ซอนอยู 
สวนกราฟ 4 ชม. ก็มีคล่ืนของกราฟ 1 ชม. ซอนอยู เปนตน ซึ่งผูศึกษาควรที่จะวิเคราะห
คล่ืนจาก Time Frame ใหญๆ เชน กราฟ 1 วัน หรือ กราฟ 4 ชม. กอนเปนหลักแลว
คอยมาวิเคราะหกราฟที่ Time Frame ต่ําๆลงมา หากผูศึกษาตองการเจาะลึกในเรื่อง
ของอีเลียตเวฟ (Elliot Wave) ก็สามารถหาอานไดจากหนังสือวิเคราะหหุนทาง
เทคนิค จากรานหนังสือช้ันนําทั่วไปได 

$$$ Fibonacci Retracment เปนเครื่องมือที่ใชในการหาแนวรับ-แนวตาน
อีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเครื่องมือชนิดน้ีจึงสามารถกําหนดจุดเขาออกได ผูเขียนยก
ขอความจากบทที่ 1 มาอธิบายดังน้ี 

  การเข าซื้ อ -ขายที่ แนวรับ -แนวต าน  โดยวิ เคราะหจาก  Fibonacci 
Retracment ใหซื้อ (Buy) (Long Position) ที่ตําแหนงเหนือแนวตาน 
(Resistance) หรือตําแหนงที่ราคาทะลุแนวตานขึ้นไปได (Break Out) ออกที่แนว
ตานถัดไป การขาย (Sell) (Short Position) ใหขายที่ตําแหนงต่ํากวาแนวรับ 
(Support) หรือตําแหนงที่ราคาทะลุแนวรับลงไปได (Break Out) ออกที่แนวรับ
ถัดไป อยาซื้อ (Long Position) ที่แนวรับและขาย (Short Position) ที่แนวตาน
เด็ดขาด จริงอยูวาเมื่อราคาวิ่งมาชนแนวตานแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาลงหรือเมื่อราคา
วิ่งมาชนแนวรับแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาขึ้น แตอาจไมเปนเชนน้ันเพราะราคาอาจทะลุ
แนวรับ-แนวตานไปได (Break Out) การเขาถือออเดอรโดยวิธีน้ีเสี่ยงเกินไป หากเขา-
ออกตามวิธีดังกลาวนี้ใหรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนกอน 

 
 
 

……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23

LESSON # 4 
FIBONACCI EXTENDSION (เปาหมายราคา) 

 
สําหรับ Fibonacci Extension (การตอตัว) น้ันการวิเคราะหและใชงานก็

คลายๆกับ Fibo Retracmence จุดสําคัญคือผูศึกษาตองวิเคราะหใหไดวา ลักษณะ
ไหนคือ การปรับฐาน (Retracmence) ลักษณะไหนคือ การตอตัว (Extension) ใน
บทที่แลวผูศึกษาอาจจะพอเห็นภาพเลาๆแลววาลักษณะคลื่นตอตัว (Extension) มี
ลักษณะหนาตาเปนอยางไร แตถายังนึกภาพไมออกก็มาดูตัวอยางแรกกันเลยครับ  

 
รูปที่ FE1 

สําหรับภาพตัวอยางแรก TE1 เปนตัวอยางแนวโนมขึ้น (Up Trend) สําหรับ
ระยะ A, B คือจุดที่กราฟทําการตอตัว (Extension) ไดอยางไรเรามาไลเรียงคล่ืนกัน
เลยครับ  

1.หลังจากที่ราคารวงลงมาต่ําสุดที่ตําแหนงที่ 0 ก็ปรับตัวขึ้นไปที่ตําแหนงที่ 0 
2.จากตําแหนงที่ 1 ราคารวงลงมาปรับฐานทีตําแหนงที่ 2 
3.จากการปรับฐานที่ตําแหนง 2 ราคาก็พุงขึ้นไป ผานยอดเกาคือยอดที่ 1 ขึ้น
ไปทํายอดที่ตําแหนงที่ 3 สังเกตระยะจากยอดที่ 1 ถึงยอดที่ 3 คือระยะ A 
ระยะนี้ละครับคือตําแหนงการตอตัว (Extendsion)  
****จุดสังเกต ถาหลังจากที่ราคาลงมาปรับฐานแลววิ่งเลยยอดเกาขึ้นไปได
ลักษณะน้ีเรียกวาการตอตัว (Extension)  
4.จุดตอตัว (Extension) จุดตอไปคือระยะ B หลังจากที่ราคาตอตัวมาหยุด
ที่จุดที่ 3 แลว ราคาก็รวงลงไปปรับฐานที่ตําแหนงที่ 4 
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5.หลังจากลงมาปรับฐานที่ตําแหนงที่ 4 แลวราคาก็พุงขึ้นไปยอดใหมที่
ตําแหนงที่ 5 ระยะจากยอดเกา (3) ถึงยอดใหม (5) ระยะน้ีละครับคือระยะของ
การตอตัว 
****จุดสังเกต ถาหลังจากที่ราคาลงมาปรับฐานแลววิ่งเลยยอดเกาขึ้นไปได
ลักษณะน้ีเรียกวาการตอตัว (Extension)  
 

 
รูปที ่FE2 

ตามรูปที่ FE2 จากการปรับฐานในตําแหนงที่ 3 และราคาก็ไดวิ่งทะลุเหนือยอด
เกา (1) ไปได ก็ใหเตรียมตัวใช Fibo Extension ไดเลยครับ เพื่อหาวาเปาหมายของ
ราคา หรือแนวตานอยูเทาไร 

1.คลิกที่เมนู Insert > Fibonacci > Expansion คลิกที่ตําแหนง 3 Start 
Click ดังรูป 

2.ใชวิธีลาก (Drag) มาปลอยวาง ตําแหนงที่ 1 End Drag (ใหใชวิธีคลิก-
ลาก แลวปลอยวางนะครับ) 

3.ก็จะไดแนวตานที่เปนเปาหมายของการตอทั้งหมด 3 ตําแหนงดังรูปที่ FE2 
คือ R1=61.8%, R2=100%, R3=161.8% เทาน้ีละครับสําหรับวิธีใช Fibo 
Extension 
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รูปที่ FE3 

รูปที่ FE3 น้ีเปนตัวอยางการหาแนวรับของการตอตัว (Extendsion) ใน
แนวโนมขาลงดวย Fibo Extendsion ซึ่งการวิเคราะหและหาตําแหนงของแนวรับ ใน
แนวโนมขาลงนี้ก็ไมไดแตกตางจากแนวโนมขึ้นเทาไร เพียงแคปรับจากขึ้นเปนลเทาน้ัน 
เรามาเริ่มกันเลยครับ 
 1.หลังจากราคาไดทิ้งดิ่งรวงลงมาที่ตําแหนง 0 ดังภาพที่ FE3 จากน้ันก็ขึ้นไป
ปรับฐานที่ตําแหนงหมายเลข 1  
 2.หลังจากที่ปรับฐานที่ตําแหนงที่ 1 แลว ราคาก็รวงลงมาตามแนวโนมเดิม ผาน
ทะลุกนบึ้งเกา (0) เมื่อราคาทะลุผานกนบึ้งเกาไปไดก็เตรียมตัววิเคราะหืการตอตัวโดย
ใช Fibo Extension ไดเลย ตามหลักการที่ไดกลาวใวในหัวขอกอนหนา 

3.คลิกที่เมนู Insert > Fibonacci > Expansion คลิกที่ตําแหนง 1 Start  
ดังรูป 

4.ใชวิธีลาก (Drag) มาปลอยวาง ตําแหนงที่ 0 End Drag (ใหใชวิธีคลิก-
ลาก แลวปลอยวางนะครับ) 

5.ก็จะไดแนวตานที่เปนเปาหมายของการตอตัวของราคาทั้งหมด 3 ตําแหนงดัง
รูปที่ FE3 คือ R1=61.8%, R2=100%, R3=161.8%  
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TIP : สําหรับตัวเลขเปอรเซ็น 61.8%, 100%, 161.8% เหลาน้ีคือสัดสวน
ของปรับฐาน (Retracment) ครั้งกอนดังรูปที่ FE4 

 

รูปที่ FE4 
-ตองการคํานวณหาการตอตัวที่ระยะ A ก็จะใชระยะการปรับฐานจากหมายเลข 1 

ถึงหมายเลข 2 มาคูณดวยตัวเลข 61.8, 100, 161.8 ก็จะไดระยะการตอตัว A  
-ตองการคํานวณหาการตอตัวที่ระยะ B ก็จะใชระยะการปรับฐานจากหมายเลข 3 

ถึงหมายเลข 4 มาคูณดวยตัวเลข 61.8, 100, 161.8 ก็จะไดระยะการตอตัว B อยาง
น้ีเปนตน 

แตหากผูศึกษาสังเกตสักนิดก็จะเห็นวาหลังจากใชเครื่องมือ Expansion ใน
โปรแกรม MT4 สัดสวนที่ไดจะไมเทากับตัวเลขเปอรเซ็นจริงๆ เชน ดังรูปที่ FE3 จะ
เห็นวาการตอตัวมาถึง 100% ซึ่งก็คือ 2 เทาของการปรับฐานครั้งกอน แตตามรูปราคา
กลับลงมาแคครึ่งหนึ่งของการปรับฐาน เรามาไขความลับเรื่องน้ีกันครับวาทําไม
โปรแกรม MT4 ถึงไดทําอยางนี ้
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รูปที่ FE5 

รูปที่ FE5 ตองการหาเปาหมายการตอตัวของยอดที่ 3 โดยใชเครื่องมือ Fibo 
Expansion คลิกที่กนบึ้งที่ 2 ลากไปปลอยที่ยอดที่ 1 จะไดแนวตานทั้ง 3 ดังรูป ลอง
พิจารณางายๆใหดูเปาหมายที่ 100% คํานวณโดยนําระยะการปรับฐานที่ 1 ถึง 2 คูณ
ดวย 100% ก็จะไดเทากับระยะการปรับฐานจาก 1 ถึง 2 พอดี แตตามรูปแนวตานที่ 
100% ควรที่ขึ้นไปสูงมากกวาน้ี  

สรุปประเด็นน้ีงายๆดังน้ีครับ คา Default ของคําสั่ง Expansion ในโปรแกรม 
MT4 จะถูกหารดวย 2 จากคาจริงครับ กลาวคือ 61.8% เหลือ 30.9%, 100% 
เหลือ 50%, 161.8% เหลือ 80.9% ที่เปนอยางนี้ก็เพราะในทางปฏิบัติจริงราคามัก
มาหยุดที่คาหารสองจากคาจริงน่ันเองครับ ซึ่งผูใชงานโปรแกรม MT4 ก็ไมตองกังวล
ครับกับตรงนี้ครับเพราะโดยประสบการณของผูเขียนแลวคา Default ที่ถูกหารสองนี้
แมนยําพอสมควรครับ แตถาหากผูศึกษาตองการคาที่แทจริงก็สามารถทําไดดังน้ีครับ
ครับ ตามตัวอยางรูปที่ FE5  

- a ดับเบิ้ลคลิกที่เสนประใหเกิดจุด Snap ดังรูปที่จุด b Double Click 
- b คลิกซายที่จุด Snap ดังรูปที่จุด b Left Click 
- c เมื่อคลิดซายที่จุด Snap แลวก็ลากขึ้นไปใหเสนประสองเสนตั้งฉากกัน

เลยครับ (ทิศทางการลากดังรูปที่จุด c Drag) 
ก็จะไดผลลัพธดังรูปที่ FE5 
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รูปที่ FE5 
เทาน้ีก็จะไดระยะที่แทจริงแลวครับ สังเกตที่แนวตาน 100% จะเทากับการปรับฐานครั้ง
กอนพอดี สวนเปอรเซ็นอื่นๆก็จะเปนสัดสวนตามตัวเลขพอดี สําหรับแนวโนมลงก็มีวิธีทํา
เชนเดียวกับแนวโนมขึ้นเพียงกลับดานจากขึ้นเปนลงเทาน้ันครับ 
 สํ าหรั บ เ รื่ อ งของการ ใช เ ค รื่ อ งมื อ ในการหาการต อตั ว น้ี คํ าสั่ ง  Fibo 
Retracment  ก็สามารถใชไดเชนเดียวกันครับ เพียงแต Fibo Retracment จะไม
หารสองใหเรานะครับ เรามาดูตัวอยางกันเลยครับ 
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รูปที่ FE6 

ดังรูปที่ FE6 หลังจากที่ราคาขึ้นมาทํายอด A ก็ลงไปทํากนบึ้ง B ทีน้ีเราจะหา
วาหลังจากที่ทํากนบึ้ง B แลวราคาจะปรับขึ้นมาเทาไร ก็จะใช Fibo Retracment 
คลิกที่จุด A ลากมาปลอยที่จุด B ก็จะไดแนวตานตางๆดังรูป แตวาราคาไดวิ่งทะลุยอด
เกา (A) ไปกลายเปนการตอตัวแลวไปหยุดที่จุด C หรือที่ Fibo Retracment 
161.8% ซึ่งจริงๆแลวลักษณะน้ีไมใชการปรับฐานแตคือการตอตัว แตวาผูเขียน
โปรแกรม MT4 ก็ใจดีอุตสาหเพิ่มออปชั่นการตอตัวแถมมาใหดวย จริงๆแลว Fibo 
Retracment จะใหเปาหมายการตอตัวมา 3 ตําแหนงดังรูปที่ FE7 ซึ่งผูเขียนไดทํา
การ Zoom Out เพื่อใหเห็นภาพรวม จะเห็นแนวตานทั้งหมด 3 จุดดวยกันคือ  
161.8%, 261.8%, 423.6%  
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รูปที่ FE7 
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รูปที่ FE8 

รูปที่ FE8 น้ีผูเขียนไดเพิ่ม Fibo Expansion เขาไปเพื่อวิเคราะหหาการตอตัว 
โดยคลิกจุด B ลากไปปลอยที่จุด A แตรูปน้ี Fibo Expansion ยังถูกหารสองอยู  
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รูปที่ FE9 
รูปที่ FE9 น้ีผูเขียนไดปรับให Fibo Expansion บอกคาที่แทจริงโดยวิธีที่ได

อธิบายไปกอนหนา จะเห็นวาแนวตาน 61.8% ของ Fibo Extension จะตรงกับ 
161.8% ของ Fibo Retracment สวน 161.8% ของ Fibo Extension จะตรง
กับ 261.8% ของ Fibo Retracment สวน 100% ของ Fibo Extension จะไม
ตรงกับคา Default ของ Fibo Retracment แตถาผูศึกตองการจะให Fibo 
Retracment แสดงคาใหตรงกับ 100% ของ Fibo Extension ก็สามารถทําได
โดยดับเบิ้ลคลิกที่เสนประ ในแท็ป Fibo Levels คลิกที่ Add แลวใสคา 2.00 เขาไป
ในชอง Level ทีน้ีเราก็จะได Fibo Retracment  200% มาใชงานแลวครับ 

 
$$$$ สรุปเรื่องการตอตัว (Extension) ของคลื่น $$$$ 

สําหรับในเรื่องของการใชงาน Fibonacci Expansion น้ันสิ่งสําคัญที่สุดผู
ศึกษาตองมองคลื่นใหออกวาขณะนี้คล่ืนกําลังอยูในขาลงหรือขาขึ้น หลังจากนั้นก็มอง
หายอดเกาหรือกนบึ้งเกา เมื่อราคามีแนวโนมที่จะฝายอดเกาหรือกนบึ้งเกาไปไดก็ใหผู
ศึกษาเตรียมตัวใช Fibonacci Expansion วัดหาเปาหมายของราคาไดเลย ซึ่งราคา
ที่มีนัยสําคัญและเปนไปไดมากที่สุดจะอยูระหวาง FE61.8% ถึง FE100% และก็มี
บอยครั้งเชนกันที่ราคาทะลุ 161.8% ไปได 
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$$$ Fibonacci Extension เปนเครื่องมือที่ใชในการหาแนวรับ-แนวตานอีก
ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเครื่องมือชนิดน้ีจึงสามารถกําหนดจุดเขาออกได ผูเขียนยก
ขอความจากบทที่ 1 มาอธิบายดังน้ี 

  การเข าซื้ อ -ขายที่ แนวรับ -แนวต าน  โดยวิ เคราะหจาก  Fibonacci 
Extension ใหซื้อ (Buy) (Long Position) ที่ตําแหนงเหนือแนวตาน 
(Resistance) หรือตําแหนงที่ราคาทะลุแนวตานขึ้นไปได (Break Out) ออกที่แนว
ตานถัดไป การขาย (Sell) (Short Position) ใหขายที่ตําแหนงต่ํากวาแนวรับ 
(Support) หรือตําแหนงที่ราคาทะลุแนวรับลงไปได (Break Out) ออกที่แนวรับ
ถัดไป อยาซื้อ (Long Position) ที่แนวรับและขาย (Short Position) ที่แนวตาน
เด็ดขาด จริงอยูวาเมื่อราคาวิ่งมาชนแนวตานแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาลงหรือเมื่อราคา
วิ่งมาชนแนวรับแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาขึ้น แตอาจไมเปนเชนน้ันเพราะราคาอาจทะลุ
แนวรับ-แนวตานไปได (Break Out) การเขาถือออเดอรโดยวิธีน้ีเสี่ยงเกินไป หากเขา-
ออกตามวิธีดังกลาวนี้ใหรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนกอน 

 
 

LESSON # 5 
FIBONACCI TIME ZONE (Market Emotion) 

 
สําหรับเรื่องของ Fibonacci Time Zone น้ัน ช่ือก็บอกอยูแลววาตองมีเรื่อง

ของเวลาเขามาเกี่ยวของ ซึ่งประโยชนของเครื่องมือชนิดจะบอกเราไดวาเวลาใด
แนวโนมจะเปลี่ยนหรือหลังจากที่ Sideway แลวราคาจะไปทิศทางเดิมหรือเปลี่ยน
ทิศทางเมื่อใด สําหรับเครื่องมือชนิดน้ีโดยสวนตัวผูเขียนเองก็ใชในการ Confirm การ
กลับตัว (Reversal) และแนวโนมที่ตอเน่ือง (Continue Trend) อยูเปนประจํา
เชนกัน ซึ่ง Fibonacci Time Zone จะสามารถบอกเราไดอยางคราวๆ (ไมสามารถที่
จะบอกจุดเขา-ออกได) แตถาผูศึกษาสามารถเรียนรูและประยุกตใชรวมกับเครื่องมือตัว
อื่นๆ Fibonacci Time Zone ก็จะกลายเปนเครื่องมือที่ทรงพลังไดเชนกัน  ตอไปมา
ดูวิธีการใชและวิเคราะหกันอยางงายๆครับ 

 

 
รูปที่ FT1. 
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รูปที่ FT2. 

 
วิธีการใชงาน Fibonacci Time Zone ในโปรแกรม MT4 ใหเลือกที่เมนู 

Insert>Fibonacci>Time Zone   วิธีใชก็ใหคลิกแลวลาก-ปลอย เหมือนกับ 
Fibonacci ชนิดอื่นๆ คือคลิกแลวลากจากยอดหรือกนบึ้งไปหาอีกยอดหรือกนบึ้งหนึ่ง 

ตามตัวอยางรูปที่ FT1. เปน Time Frame H4 ผูเขียนไดลากจากยอดหนึ่ง
ไปหาอีกยอดหนึ่งคือยอด A ไปหายอด B ก็จะไดเสนแนวตั้งที่ใชบอกนัยยะ หลังจากที่
ลาก Fibonacci Time Zone ที่ H4 แลวผูเขียนก็เล่ือนมาดูที่ H1 ดังรูปที่ FT2 ผู
ศึกษาจะเห็นเสน 0, 1, 2, 3….. ตอมาจะเห็นการกลับตัวที่เสน 3, 4 ซึ่ง Fibonacci 
Time Zone สามารถวิเคราะหไดอยางแมนยําทีเดียว 

 
 

TIP : สําหรับเทคนิคที่ผูเขียนใชอยูเปนประจําก็คือ ผูเขียนจะลาก Fibonacci 
Time Zone ที่ Time Frame สูงๆ โดยเลือกจุดสูงสุด-ต่ําสุดที่มีนัยสําคัญโดยการ
ขยับหานัยยะที่สําคัญไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็มาวิเคราะหที่ Time Frame ที่ต่ําๆลงมา 
ดังตัวอยางที่ผานมา  

Fibonacci Time Zone ไมใชเครื่องมือที่จะใชบอกจุดเขาออกไดนะครับ 
เพียงแตสามารถที่จะใชเปนเครื่องมือเสริมในการ Confirm การกลับตัว Reversal 
Trendและแนวโนมตอเน่ือง Continue Trend ไดในระดับหนึ่งเทาน้ัน 

……………………………………………………………. 
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LESSON # 6 
FIBONACCI FAN (เปาหมายราคา) 

 
สําหรับประโยชนของ Fibonacci Fan น้ันเราใชสําหรับยืนยันเปาหมายราคา 

หรือหาแนวรับ-แนวตาน (Resistance And Support) สําหรับ Fibo Fan น้ีจะแบง
มุมที่ทําองศาออกเปนเปอรเซ็นตางๆคือ 38.2%, 50.0% และ 61.8% เพื่อไมให
เปนการยืดเยื้อเรามาดูกันเลยครับ 

 

 
รูปที่ FF01 

รูปที่ FF01 แสดงการเรียกคําสั่ง Fibo Fan ออกมาใชงานครับ 
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รูปที่ FF02 
 
 
รูปที่ FF02 เปนการใชงานเบื้องตนสําหรับหาแนวรับของแนวโนมขาลงคือลาก

จาก Low ไปปลอยที่ High ตามรูปเลยครับ ใหสังเกตนะครับวาหลังจากที่ลากฟโบแฟน
เราจะพบจุดที่ราคาลงมาทดสอบเสน 50% (ชวงระหวาง Low ไปถึง High) ตรงนี้ใหถือ
วาฟโบแฟนชุดน้ีคอนขางจะมีนัยยะพอสมควร สําหรับการวิเคราะหพื้นฐานเบื้องตนเลยก็
คือเมื่อราคาทะลุเสนใดเสนหนึ่งแลวมันจะว่ิงหาเสนถัดไปทันทีแตถาราคาไมสามารถ
ทะลุทะลวงลงไปไดมันจะเดงกลับไปหาเสนเกาทันที และถามันทะลุเสน 61.8% ลงไป
ไดวากันวามันจะกลับไปหา Low เดิมของมันแตอยาเพิ่งเช่ือครับ ! 
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FF03 

รูปที่ FF03 น้ีเปนตัวอยางการใชงานหาแนวตานในแนวโนมขาขึ้น หลักการก็
เหมือนกับการวิเคราะหในแนวโนมขาขึ้นครับ 

 
     จากประสบการณสวนตัวของผูเขียนไมวาลาก Fibo Fan แบบใดก็สามารถที่

จะวิเคราะหไดทั้งขาขึ้นและขาลง และไมจําเปนจะตองใชจุดสูงสุด-ต่ําสุดที่ตอเน่ืองกัน
แตสามารถที่จะลากขามไปยังคล่ืนลูกถัดไปไดดังรูปตัวอยาง FF04 

รูปที่ FF04 
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และเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานใหผูศึกษาเพิ่มเสน 23.6% และ
เสน 76.4% ดังรูปที่ FF05  

 

 
รูปที่ FF05 

  การเขาซื้อ-ขายที่แนวรับ-แนวตาน โดยวิเคราะหจาก Fibonacci Fan ให
ซื้อ (Buy) (Long Position) ที่ตําแหนงเหนือแนวตาน (Resistance) หรือ
ตําแหนงที่ราคาทะลุแนวตานขึ้นไปได (Break Out) ออกที่แนวตานถัดไป การขาย 
(Sell) (Short Position) ใหขายที่ตําแหนงต่ํากวาแนวรับ (Support) หรือตําแหนง
ที่ราคาทะลุแนวรับลงไปได (Break Out) ออกที่แนวรับถัดไป อยาซื้อ (Long 
Position) ที่แนวรับและขาย (Short Position) ที่แนวตานเด็ดขาด จริงอยูวาเมื่อ
ราคาวิ่งมาชนแนวตานแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาลงหรือเมื่อราคาวิ่งมาชนแนวรับ
แนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาขึ้น แตอาจไมเปนเชนน้ันเพราะราคาอาจทะลุแนวรับ-แนว
ตานไปได (Break Out) การเขาถือออเดอรโดยวิธีน้ีเสี่ยงเกินไป หากเขา-ออกตามวิธี
ดังกลาวนี้ใหรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนกอน 

 
 
 

........................................................................................... 
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LESSON # 7 
SPEED LINE (เปาหมายราคา) 

 
สําหรับประโยชนของเสนสปดไลน (Speed Line) น้ีนะครับก็คลายๆกับ Fibo 

Fan คือใชหาเปาหมายราคา  รวมทั้งเปนแนวรับแนวตานที่สําคัญดวย (ในบางตําราบอก
วา Speed Line สามารถบอกความเร็วของราคาไดดวยแตตามประสบการณของผูเขียน
กลับเห็นวามันเปนเพียงเสนที่บอกแนวรับ-แนวตานเทาน้ัน) สําหรับ Speed Line น้ีจะ
แบงมุมออกเปน 33% และ 66%  เรามาดูการสราง Speed Line แบบถูกตองกันดีกวา
ครับ 

 

 
รูปที่ SL01 

รูปที่ SL01 เปนวิธีการสราง Speed Line เพื่อหาแนวรับในแนวโนมขาลงนะครับ 
ผูศึกษาตองหาจุดต่ําสุด-สูงสุดกอนนะครับ เมื่อไดแลวก็ขีดเสนแนวนอนที่จุดสูงสุดและ
จุดต่ําสุด แลวใชเสนแนวนอนนี่แหละแบงมันออกเปน 3 ชองเทาๆกันตามรูปนะครับ 
เสร็จแลวขีดเสนแนวตั้งผานจุดสูงสุดตามรูปนะครับหลังจากนั้นใชเสนเทรนไลน คลิก
ตรง Low ลากผานจุดตัดทั้ง 2 ตามรูป 
   วิธีการวิเคราะหเคาวากันวาเมื่อราคาตกลงมาในกรอบของ Speed Line ลงมาถึง
เสนลางมันก็จะกลายเปนเสนแนวรับ ราคาอาจเดงกลับไปชนเสนบนซึ่งกลายมาเปนแนว
ตานถาไมสามารถผาขึ้นไปไดก็จะกลับลงมาหาเสนลางซึ่งเปนแนวรับอีกครั้ง ถามันหลุด
เสนลางลงมาไดวากันวามันจะกลับไปหา Low เกาทันที แตอยาเพิ่งเช่ือครับ! 
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รูปที่ SL02 

รูปที่ SL02 เปนวิธีการสราง Speed Line ในแนวโนมขาขึ้นนะครับ วิธีก็เหมือนกับ
ในแนวโนมขาลงเพียงแตกลับกันจากขึ้นเปนลงเทาน้ันเอง ตามรูปเลยครับ วิธีวิเคราะหก็
เหมือนกับแนวโนมขาลงครับ 
               ปล.สรางเสร็จแลวอยาลืมลบเสนสีแดงออกใหหมดนะครับ เหลือไวเพียง 
Speed Line เทาน้ัน 

                                                                                                                                     
                                                

รูปที่ SL03 
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รูปที่ SL03 เปนตัวอยางการสราง Speed Line 3 เสน หรือที่เรียกวา Speed 
Resistance Fan หลักการวิเคราะหก็เหมือนกับ Speed Line ครับ 

 

 
รูปที่ SL04 

    TRIP: รปูที่ SL04 เปนการจับ Speed Line แบบ 2 เสน และ 3 เสนมาใสใน 
Fibo Fan โดยการเพิ่มเสน 23.6%, 33%, 66%, 76.4%, 88.6% เขาไป วิธีน้ีอาจทํา
ใหตาลายนิดหนอยเพราะมีเสนสีเดียวกันถึง 8 เสนจึงอาจแยกแยะไมออกวาเสนไหนคือ
เสน Speed Line แตก็ทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้นผูศึกษาลองเลือกใชดูนะครับ 

 
     การเขาซื้อ-ขายที่แนวรับ-แนวตาน โดยวิเคราะหจาก Speed Line ใหซื้อ 

(Buy) (Long Position) ที่ตําแหนงเหนือแนวตาน (Resistance) หรือตําแหนงที่
ราคาทะลุแนวตานขึ้นไปได(Break Out) ออกที่แนวตานถัดไป การขาย (Sell) 
(Short Position) ใหขายที่ตําแหนงต่ํากวาแนวรับ (Support) หรือตําแหนงที่ราคา
ทะลุแนวรับลงไปได(Break Out) ออกที่แนวรับถัดไป อยาซื้อ (Long Position) ที่
แนวรับและขาย (Short Position) ที่แนวตานเด็ดขาด จริงอยูวาเมื่อราคาวิ่งมาชน
แนวตานแนวโนมอาจเปลี่ยนเปนขาลงหรือเมื่อราคาวิ่งมาชนแนวรับแนวโนมอาจ
เปลี่ยนเปนขาขึ้น แตอาจไมเปนเชนน้ันเพราะราคาอาจทะลุแนวรับ-แนวตานไปได การ
เขาถือออเดอรโดยวิธีน้ีเสี่ยงเกินไป หากเขา-ออกตามวิธีดังกลาวนี้ใหรอสัญญาณการ
กลับตัวที่ชัดเจนกอน 

 
................................................................................................ 
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LESSON # 8 
SPEED LINE VS FIBO FAN (เปาหมายราคา) 

 
ในบทที่ผานมาเราไดเรียนรูวิธีการสรางและวิเคราะหเครื่องมือ Speed Line 

และ Fibo Fan ในเบื้องตนกันไปแลวในบทนี้ผูเขียนขอเสนอเทคนิคการทําใหแนวรับ-
แนวตานของ Fibo Fan และ Speed Line แข็งแกรงยิ่งขึ้นครับ 

 
 

 
รูปที่ SF01 

 
รูปที่ SF01 แสดงตัวอยางของการนํา Fibo fan และ Speed Line มาใชงาน

รวมกันนะครับ วิธีสรางก็คือใหสราง Fibo Fan (เสนสีฟา) กอนหลังจากนั้นก็สราง 
Speed Line (เสนสีนํ้าเงิน) ครอบ Fibo Fan อีกครั้ง จากตัวอยางรูปที่ 6 ผูเขียนสราง
จากจุด High มาหา Low ในที่น้ีคือ Wave ที่ 3 (ตามรูปที่ 6 ผูเขียนใสตัวเลข Elliot 
wave ใหดูประกอบดวย) ฉะน้ันราคาที่เราจะวิเคราะหก็คือหลังจาก Wave 3 เปนตนไป
นะครับ 

- เทคนิคในการสรางนะครับขั้นแรกใหสราง Fibo fan ขึ้นมากอนโดยใหเรา
ขยับหาตําแหนงที่มีนัยยะไปเรื่อยๆจนกวาจะพบ Fibo Fan ที่มีนัยยะ ตามรูป
ตัวอยางสังเกตหรือเปลาครับ ระยะจาก เวฟ 2-3 มีการทดสอบเสน Fibo Fan 
38.2% โดยมีความพยายามจะขึ้นไปปดเหนือแนวตาน 38.2% ดวยเหตุผลนี้
ผูเขียนจึงเช่ือวา Fibo Fan ชุดน้ีมีนัยยะสําคัญ หลังจากนั้นก็จัดการสราง 
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Speed Line ครอบเลยครับโดยเลือกจุดสูงสุด-ต่ําสุดเดียวกับ Fibo Fan น่ัน
แหระครับ 

- หลังจากเวฟที่ 3 ราคาก็ทะลุไปเปดเหนือแนวตาน 38.2% (เสนสีฟาลาง) 
ตรงราคาเปดตรงนี้ใหเราดู Stochastic, RSI ประกอบดวยถา OVS อยู ก็
สามารถเปด Long Position ไดเลยยังไงมันวิ่งไปหาเสน Fibo Fan 50% 
แนนอน (โดยสวนตัวผูเขียนใช Pattern ของ 4 Hour MACD Forex 
Strategy  ของอาจารย ฟลลิปเนล ชวยคอนเฟรมดวยนะครับ) ในการ
คํานวณหาเปาหมายใหผูศึกษาใช Fibo Retacment ชวยดวยนะครับ จะชวย
ใหผูศึกษาไดราคาปดที่ดีที่สุด จากรูปราคาวิ่งเลยเสน 50% (เสนกลาง) ขึ้น
ไปชนเสน 61.8% (เสนสีฟาบน) ผูศึกษาอาจตั้ง TP ตรงนี้ไดเลยครับ  

- หลังจากที่ราคาชนเสน 61.8% แลวก็ปรับฐานลงมา 1 แทงเทียนแลววิ่งชน
ทะลุเสน 61.8% ออกไป ตรงนี้แหระครับที่ทําใหเซียน Fibo Fan ทั้งหลาย
ตกมาตายกันมานักตอนัก เพราะหลักการพื้นฐานของ Fibo Fan คือเมื่อมัน
ผานเสน 61.8% ขึ้นไปไดมันจะวิ่งกลับไปหายอดหรือกนบึ้งเกามันทันทีโดย
สวนใหญจะเปด Long กันตรงนี้แหระครับ ผูศึกษาดูตรงยอดที่ 4 นะครับเห็น
แทงโปรงที่มันมีไสพุงขึ้นไปเหนือเสน Speed Line (เสนสีนํ้าเงินบน) มั้ย
ครับดูใหดีๆนะครับมันมีไสยาวดานบนแตไสดานลางมันไมมีนะครับบวกกับ
มันเปนแนวโนมขึ้นอยู ตรงน้ีเรียกวา Shooting Star นะครับ คือความไม
แนใจของนักลงทุน บวกกับตรงจุดน้ีคือแนวตานของ Speed Line ดวย จึง
ตองระวังเปนพิเศษ แนวตานนี้แข็งมาก ถัดจากแทง Shooting Star มาก็เปน
แทงทึบยาวลงมาเห็นหรือเปลาครับ ผูเขียนเขียนตัวอักษรคําวา Price Open 
สีแดงกํากับเอาไวดวย  ตรงราคาเปดตรงน้ีหลายๆคนมาเสียชีวิตตรงน้ีกัน
แหระครับ เหตุผลคือ 1.ไมขีดเสน Speed Line   2.ไมสนใจ Shooting Star 
เห็นมั้ยครับวานัยยะของสปดไลนเจงเพียงไรถาเราไมขีดครอบ Fibo Fan ไว
เราก็จะโดน Fibo Fan หรอกใหเปด Long Position เอา   

- หลังจากทํายอดที่ 4 แลวมันก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยครับ ผูศึกษาสามารถเปด 
Short Position ที่แทงทึบแทงที่ 2 น้ีไดนะครับสังเกตวาราคาเปดมันต่ํากวา 
Speed Line (เสนสีนํ้าเงินบน) ดู Stochastic, RSI ประกอบดวยครับถามัน
ทํา OVB อยูก็รวยกันละ(โดยสวนตัวผูเขียนใช Pattern  4 Hour MACD 
Forex Strategy  ของอาจารย ฟลลิปเนล ชวยคอนเฟรมดวยนะครับ)   แลว
มันก็ผาน Fibo Fan 61.8%, 50%, 38.2% ลงมาถึงกนบึ้งที่ 5 ราคาที่ผู
ศึกษาสามารถจะปด Position เพื่อทํากําไรไดก็คือเมื่อราคาลงมาแตะเสน 
61.8%, 50%, 38.2%  หรือลงมาแตะ Speed Line (เสนสีนํ้าเงินลาง) ก็ได
นะครับ (แลวแตความตองการกําไรมากนอยครับ อธิบายคือถาปดตรง 
61.8% ก็เสี่ยงนอยสุดแตกําไรก็นอยตาม ถาปดตรง 38.2% ก็เสี่ยงมาก
หนอยแตกําไรก็มากตามครับ ถาใครมีความรูเรื่องเทคนิคนิคดานอื่นๆเชน 
Market Rhythm, Market Emotion ก็จะทํากําไรไดมาก)  ตรงที่ผูเขียน
วงกลมสีแดงๆเอาไวเห็นมั้ยครับ ราคามันทะลุ 38.2% ลงมาและติดเสน 
Speed Line อยูไมสามารถที่จะลงมาปดต่ํากวา Speed Line ได เห็นมั๊ยครับ 
Speed Line เปนพระเอกอีกแลว สวนใครที่ไมขีด Speed Line กันเอาไวก็จะ
โดน Fibo fan หลอกเอาได 

- หลังจากคลื่นที่ 5 ราคาก็วิ่งตัดเสน Fibo Fan 38.2% ขึ้นไป ใหผูศึกษาเปด 
Long Position ที่ราคาเปดเหนือเสน Fibo Fan 38.2% ไดเลยนะครับ ดู 
Stochastic, RSI ประกอบดวยครับถามันทํา OVS อยูก็เปด Long ไดหาย
หวง (โดยสวนตัวผูเขียนใช Pattern  4 Hour MACD Forex Strategy  ของ
อาจารย ฟลลิปเนล ชวยคอนเฟรมดวยนะครับ)  
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- หลังจากนี้ไปผูศึกษานาจะวิเคราะหกันเองหาจุดปด Position เพื่อทํากําไร 
ตามรูปไดแลวนะครับตรงยอด A เห็นมั๊ยครับ Speed Line เปนพระเอกอีก
แลว หลังจากที่ราคาทะลุ Speed Line ขึ้นไปไดก็แสดงราคาหลุดเทรนไป
แลวใหผูศึกษาขีดเสน Speed Line และ Fibo Fan ตามแนวโนมใหมตอไป
ครับ  ก็เทาน้ีละครับสําหรับเทคนิคน้ี 

- สําหรับแนวโนมขาขึ้นก็วิเคราะหหลักการเดียวกันครับ ลองฝกดูนะครับแรกๆ
อาจยากหนอย แตรับรองวาสามารถทําใหผูศึกษามีกําไรไดแนนอน 

 
 

 
รูปที่ SF02 

รูปที่ SF02 เปนตัวอยางการใช Fibo Retracment ประกอบการวิเคราะหนะครับ 
สังเกตตรงจุดตัดสีแดงจะเปนจุดตัดของ Speed Line และ Fibo Retracment พอดี
ฉะน้ันแนวตานตรงจุดน้ีก็ยิ่งแข็งแกรงครับ 
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รูปที่ SF02 
รูปที่ SF02 แสดงตัวอยางการไขว Fibo Fan ไปมา และใช Fibo Retracment 

ประกอบการวิเคราะห ผูศึกษาลองทําดูนะครับแลวจะเห็นกรอบของราคาทั้งจุดตัด และ
ตัวของเสน % มันเอง 

 
 
เทคนิคน้ีสามารถใชไดกับทุก Time frame ครับแลวแตไสตลของแตละคน 

คอยๆไลตั้งแต TF ใหญๆลงมานะครับจึงจะช่ือวาถูกหลักการครับ 
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LESSON # 9 
OVER BOUGHT / OVER SOLD (Market Emotion) 

 
ช่ือของหนังสือเลมน้ีคือ “เทคนิควิเคราะหราคาโดยการลากเสนชนิดตางๆ” 

แรกเริ่มเดิมทีผูเขียนตั้งใจที่จะไมกลาวถึงการใชงาน Indicator แตผูเขียนฉุกคิดขึ้นมา
ไดวาถาไมกลาวถึงเรื่องของสภาพตลาดที่เกิดภาวะซื้อมากเกิน (Over Bought) และ   
ขายมากเกิน (Over Sold) อาจจะทําใหเน้ือหาของหนังสือเลมน้ีไมสมบูรณ เพราะ
เปาหมายที่แทจริงในการเขียนหนังสือเลมน้ีของผูเขียนคือ ทําใหผูศึกษาสามารถทํา
กําไรในตลาดหุนและตลาดลวงหนาได หาใชการแตงหนังสือที่เนนหลักการอันเลิศหรูจน
ยากเกินที่จะเขาถึงและนํามาใชงาน ซึ่งในบทนี้ผูเขียนจะแนะนําวิธีใช Indicator ยอด
นิยม 3 ชนิดคือ RSI, Stochastic, William’s %R  หากผูศึกษาทําความเขาใจก็จะ
มีประโยชนในอนาคตของการลงทุนในตลาดหุนและตลาดลวงหนาไดเปนอยางมาก 

สําหรับความหมายโดยนัยของคําวา ซื้อมากเกิน (Over Bought) และ   
ขายมากเกิน (Over Sold) อ.สุรชัย ไชยรังสินันท ทานไดเปรียบเทียบกับความเร็วของ
รถยนตครับ แตผมจะอธิบายใหเขาอยางนี้วาเมื่อผูคนในตลาดแหกันซื้อ (Long 
Position) กราฟก็จะพุงขึ้นสูงและ Indicator ก็จะพุงขึ้นสูงตามกราฟราคา (เรียก
ลักษณะน้ีวา Convergence ) จน Indicator เขาสูจุดสูงสุดและกําลังจะหักหัวลง
ลักษณะอยางนี้เรียกวา ซื้อมากเกิน (Over Bought),(OVB) แปลวาผูคนในตลาดซื้อ
กันจนเต็มที่แลวอีกไมชาไมนานจะตองมีการปลอยของออกมาขายกันแนๆเพราะคนใน
ตลาดเริ่มที่จะหยุดการซื้อ  บางสวนอาจกําลังซื้อแตซื้อในจํานวนที่นอยลงจึงเห็นวา
ราคายังเคล่ือนตัวขึ้นไปไดนิดหนอย (หากวา Indicator ไดหักหัวลงหรือเคล่ือนตัวลง
มาแตกราฟราคายังไมแสดงออกชัดเจนยังคงเคล่ือนตัวตามทิศทางเดิมตอไปลักษณะ
อยางนี้เรียกวา  Divergence)  

สวนความหมายของ ขายมากเกิน (Over Sold) ก็คือลักษณะที่ตรงขามกับ
ภาวะซื้อมากเกินน่ันเองอธิบายคือ เมื่อผูคนในตลาดแหกันขายของ-ระบายของ (Short 
Position) กราฟก็จะทิ้งดิ่งรวงอยางไมลืมหูลืมตาและ Indicator ก็จะรวงลงตาม
กราฟราคา (เรียกลักษณะน้ีวา Convergence ) จน Indicator เขาสูจุดต่ําสุดและ
กําลังจะหักหัวขึ้นมาลักษณะอยางนี้เรียกวา ขายมากเกิน (Over Sold),(OVS) แสดง
วาอีกไมชาไมนานจะตองมีการกวานซื้อของเก็บเขาพอรทกันแนๆเพราะคนในตลาดเริ่ม
ที่จะหยุดการขายหรือระบายของหมดแลว  บางสวนอาจกําลังขายแตขายในจํานวนที่
นอยลงจึงเห็นวาราคายังเคล่ือนตัวลงตอไปไดนิดหนอย (หากวา Indicator ไดหักหัว
ขึ้นหรือเคล่ือนตัวขึ้นมาแตกราฟราคายังไมแสดงออกชัดเจนยังคงเคล่ือนตัวตามทิศทาง
เดิมตอไปลักษณะอยางนี้เรียกวา  Divergence)  

พอจะเขาใจกันคราวๆแลวนะครับถายังงงๆอยูเรามาดูตัวอยางกันจะไดหายงง 
Oscillator ตัวแรกที่จะมาแนะนําคือ Indicator ยอดนิยมตลอดกาลอยาง Relative 
Strength Index (RSI) ครับ 
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รูปที่ BS01 

 
สําหรับ Relative Strength Index (RSI) น้ันความเร็วจะต่ํากวา 

Indicator ตัวอื่นๆแตก็วากันวามันหลอกนอยกวา Oscillator ตัวอื่นๆ แตโดยสวนตัว
ผูเขียนคิดวาเครื่องมือแตละชนิดจะมีดีแตกตางกันไปเพราะฉะนั้นผูศึกษาตองคอย
สังเกตใหดีวาสถานการณแบบใดเครื่องมือชนิดไหนวิเคราะหไดแมนยําที่สุด แลวก็
เลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ สําหรับผูเขียนจะใช RSI มองแนวโนมยาวๆอยาง
กราฟ  4ชม. หรือ 1วันขึ้นไปเปนตน (สําหรับตลาดลวงหนา) 

ตามรูปที่ BS01 เปนกราฟ 4 ชม. ผูเขียนเซ็ท period เทากับ 7 เพื่อใช RSI 
เปนตัวบอกสัญญาณเขา-ออก และเซ็ท Level เทากับ 30, 50, 70  ครับ 
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-เรามาดูสวนแรกครับตรงที่ผูเขียนคําวา Trend Line ซึ่งแปลวานอกจากจะ
ขีด Trend Line บนราคาไดแลวยังสามารถขีดบน RSI ไดดวยครับ 

-หลังจากที่ราคาทิ้งดิ่งลงมาจากยอดที่ 1 ตรงตัวอักษร OVS ตรงนี้คือจุดขาย
มากเกินนะครับถาใครที่ Short Position อยูก็เตรียมตัวออกไดเลยครับ สวนใครที่คิด
จะเปด Short Position ตองดูดีๆนะครับตําแหนงน้ีไมใชเวลาที่เหมาะสม สิ่งที่
เหมาะสมเวลานี้คือเตรียมตัว Long Position ครับ 

-แลวราคาก็ดีดขึ้นมาจริงๆครับมาทํา OVB (ซื้อมากเกิน) จนได ตรงจุดน้ีให
สันนิษฐานวายอดนี้เปนการปรับฐานของแนวโนมลง ใหเตรียมตัว Short position 
ตามแนวโนมขาลงตอไป 

-แลวราคาก็ทิ้งดิ่งลงมาตามแนวโนมขาลงจริงๆครับ ดูตรงจุดที่ผูเขียนไดเขียน
กํากับวา Divergence นะครับ เห็นหรือไมครับวา RSI ไดปรับตัวขึ้นโดยกนบึ้งเกาสูง
กวากนบึ้งใหม แตที่กราฟราคากลับลงอยางตอเน่ืองทํากนบึ้งใหมที่ต่ํากวากนบึ้งเกาไป
เรื่อยๆ อยางนี้ใหระวังไวนะครับราคาอาจปรับตัวสูงขึ้น (Divergence ไมใชสัญญาณ
เขา-ออก นะครับเพียงแตใหระวังวาราคาอาจแชเชือนออกจากแนวโนมเดิมเทาน้ัน) 

 
รูปที่ BS02 

รูปที่ BS02 ผูเขียนเซ็ทคา Period เทากับ 21 เพื่อใช RSI ในการหา
แนวโนมกลาวคือถา RSI ต่ํากวา 50 ก็เปนนิมิตหมายอันดีที่จะ Short Position ถา 
RSI สูงกวา 50 ก็แปลวาแนวโนมไดเปลี่ยนจาก Down Trend เปน Up Trend แลว
ครับ 
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จบแลวนะครับสําหรับ RSI ตัวอยางตอไปคือ Stochastic และ , William’s 
%R ซึ่งเครื่องมือ 2 ตัวน้ีจะใหสัญญาณท่ีเร็วกวา RSI ครับ แตก็วากันวาเกิดอาการ 
False มากกวา RSI แตผูเขียนกลับไมคิดเชนน้ันครับ บางสถานการณการใช RSI 
กลับเรียกวา “ไมทันกิน” แตเครื่องมืออยาง Stochastic และ , William’s %R กลับ
สรางกําไรเปนกอบเปนกําใหแกนักลงทุนอยางนาเหลือเช่ือ 

 
รูปที่ BS03 

ลองพิจารณารูปที่ BS03 นะครับ ผูเขียนจะเซ็ท Stochastic Period=8, 
8, 3 Level= 80 50 20 และ William’s %R Period=14 Level=80 50 20 
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ใหผูศึกษาสังเกตจุด OVB ของเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดนะครับจะเห็นวาเสนของ 
Indicator จะลากยาวที่ตําแหนงเหนือ Level 80 ในขณะที่ราคาเกิดอาการ Side 
Way กอนที่จะพุงขึ้นตามแนวโนมเดิม ลักษณะอยางนี้ RSI ก็เกิดไดเชนกัน ถาผูศึกษา
ประสบกับเหตุการณดังกลาวใหผูศึกษาขยับไปดู Indicator ที่กราฟ Time Frame 
สูงขึ้นไปเชนเหตุการณน้ีเกิดขึ้นที่กราฟ 1ชม. ผูศึกษาก็ตองขยับไปดูกราฟ 4ชม. อยาง
น้ีเปนตนครับและตองใชรวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆดวยนะครับ   ผู เขียนมักใช 
Stochastic และ , William’s %R ในชวงที่กราฟวิ่งออกดานขาง (Side Way) ที่
กราฟ 30, 15, 5 นาทีครับ 

 
: สําหรับ Indicator Oscillator ที่บอก Over Bought / Over sold 

อยาง RSI, Stochastic, William’s %R ไมใชเครื่องมือที่จะบอกจุดเขาจุดออกนะ
ครับ ใชสําหรับยืนยัน (Confirm) จุดเขาจุด-ออก และยืนยัน (Confirm) การกลับตัว
ของแนวโนมในเบื้องตนเทาน้ัน และใชรวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆดวยครับ 

 
 
...................................................................................... 
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LESSON # 10 
Candle Stick (Market Emotion) 

 
ผูเขียนขอแถมทายเรื่องของแทงเทียน (Candle Stick) เอาไวในสวนที่

จําเปนจะตองรูเอาไวอีกหนึ่งบทนะครับ เพราะในสวนของกราฟแทงเทียน (Candle 
Stick) ถือวาสําคัญมากทีเดียวในการวิเคราะหกราฟทางเทคนิควาในขณะนี้ผูคนใน
ตลาดเคาคิดอะไรกันอยู (Market Emotion) และยังสามารถยืนยันการกลับตัวของ
แนวโนม (Reversal Trend) และแนวโนมตอเน่ือง (Continue Trend) ไดดีอีก
ดวย เพื่อไมใหเปนหนังสือที่เนนหลักการจนนาเบื่อที่จะศึกษาและสรางความงุนงงใหกับ
ผูศึกษา ผูเขียนขอนําสวนที่สําคัญที่มักพบเจอไดบอยครั้งที่สุดในการวิเคราะหกราฟทาง
เทคนิคเพียง 2-3 ตัวอยางเทาน้ันใหพอเปนแนวทาง หากผูศึกษาตองการท่ีจะศึกษา
เพิ่มเติมก็สามารถศึกษาไดจากหนังสือ “การวิเคราะหหุนทางเทคนิค ของ อ.สุรชัย ไชย
รังสินันท” หรือ “การวิเคราะหหุนทางเทคนิคโดยตลาดหุน”  

 

 
รูปที่ C01 

รูปที่ C01 เปนการอานคาของแทงเทียนนะครับจะเห็นวามี 2 ลักษณะคือ แทง
เทียนโปรง (ซายมือ) และ แทงเทียนทึบ (ขวามือ) และแทงเทียนจะประกอบไปดวย 
สวนที่เปนตัวเทียน (Real Body) คือสวนที่เปนแทง 4 เหล่ียมอยูระหวางราคาเปด 
(Open) และราคาปด (Close) และอีกสวนคือไสเทียน (Shadow) คือสวนที่เปน
เสนอยูดานบนและดานลางของแทงเทียน ไสเทียนดานบนเรียก (Upper Shadow) 
สวนไสเทียนที่อยูดานลางเรียก (Lower Shadow) ไสเทียนจะบอกพิสัยของราคา
ต่ําสุด (High) – สูงสุด (Low) ของแทงเทียนนั้นๆ 

-แทงเทียนโปรง (ซายมือ) ราคาเปด (Open) จะต่ํากวาราคาปด (Close) ดู
รูปประกอบ 
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-แทงเทียนทึบ (ขวามือ) ราคาเปด (Open) จะอยูสูงกวาราคาปด (Close) ดู
รูปประกอบ 

 
ตอไปเปนรูปแบบของแทงเทียนที่พบเห็นไดบอยครั้งและคอนขางจะมีนัยยะ

และมีพลังสูงมากๆ ซึ่งผูศึกษาจะละเลยไมได 
1. Doji คือรูปแบบแทงเทียนที่เรียกวามีความสําคัญอยางยิ่งยวด เน่ืองจาก

ราคาเปดและราคาปดใกลเคียงกันมากหรือราคาเปดและราคาปดที่ราคาเดียวกัน อัน
เน่ืองมาจากที่ผูคนในตลาดเดินเกมซื้อขายแบบไรทิศทางอันเน่ืองมาจากความออนไหว
ของอารมณนักเทรดเอง เชนพอเปดตลาดปุบก็แหกันซื้อซะสูงปรี๊ดเสร็จแลวก็พากันขาย
ซะต่ําติดดินวิ่งไปวิ่งมาสุดทายราคาก็กลับมาปดที่ราคาเปดหรือใกลเคียงกับราคาเปด 
เราจึงเห็นแทงเทียนเปนเสนตรงแนวนอนหรืออาจเปนเครื่องหมายบวกหรืออาจเปนรูปตัว 
T,  Doji มีหลายรูปแบบตามรูปที่ C02 

 

รูปที่ C02 
รูปที่ C02 แสดงตัวอยางของ Doji แตละชนิดซึ่งมีช่ือเรียกแตกตางกัน Doji 

จะมีความสําคัญมากก็ตอเมื่อแนวโนมของกราฟชัดเจนเชน แนวโนมขาขึ้นชัดเจนแลว
เกิด Doji ที่กราฟ 4ช่ัวโมง 1วัน หรือ 1สัปดาห อยางก็ใหระวังวาแนวโนมอาจ
เปล่ียนเปนขาลงไดเปนตน ลองดูรูปดานลางเปนตัวอยางนะครับจะเห็นวาราคามี
แนวโนมขึ้น-ลงชัดเจนพอเกิด Doji แนวก็เปลี่ยนทันที 
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2. Hanging Man, Hammer, Inverted Hammer, Shooting Star รูปแบบ
ทั้ง 4 น้ีหางของแทงเทียนตองยาวอยางนอยเปน 2 เทาของตัวแทงเทียน สวนตัวผูเขียน
มองวารูปแบบทั้ง 4 ขางตนมันมีลักษณะคลายๆกันจึงเอามาอธิบายรวมกันดังรูปตัวอยาง 

 

 
รูปที่ C03 

 
- Shooting Star และ Hammer ทั้ง 2 รูปแบบนี้จะคลายๆกันครับ สําหรับ 

Shooting Star จะเห็นวาหลังจากที่มีแนวโนมขึ้น (Bull Market) มา
อยางตอเน่ือง ก็มีการพยามดันราคาขึ้นไปซะสูงแตก็ไมสามารถขึ้นไปปดสูง
ไดแตกลับมาปดใกลๆกับราคาเปดหรือต่ํากวาราคาเปด (แลวแตสีของแทง
เทียน) วากันวายิ่งหางยาวเทาไรก็จะยิ่งมีคนขาดทุนมาก ซึ่งแทงตอมาคนใน
ตลาดเริ่มจะมองวาหลังจากที่ราคาพยายามจะดันขึ้นไปปดสูงใหไดแตไม
สําเร็จโอกาสที่ราคาจะขึ้นตอจึงมีนอยลงพวกเคาก็จะเริ่มระบายของออก 
(Short Position) เพราะถือไวก็อาจเจ็บตัวได Shooting Star จะมีผล
มากถาราคามีแนวโนมขึ้นชัดเจน (Bull Market) ตัวแทงเทียนจะโปรงหรือ
ทึบก็ไดแตถาทึบสัญญาณก็จะแรงกวาแทงโปรง สวน Hammer ก็กลับทาง
กันคือ หลังจากที่ตลาดมีแนวโนมลง (Bear Market) มาอยางตอเน่ือง ก็
มีการเทขายลงไปอยางรุนแรงจนเห็นไสเทียนยาวลงต่ํามากๆแตก็ไมสามารถ
ปดที่ราคาต่ําสุดไดแตกลับมาปดใกลๆกับราคาเปดหรือสูงกวากวาราคาเปด 
(แลวแตสีของแทงเทียน) วากันวายิ่งหางยาวเทาไรก็จะยิ่งมีคนขาดทุนมาก 
ซึ่งแทงตอมาคนในตลาดเริ่มจะมองวาหลังจากที่ราคาพยายามจะกดลงปด
ต่ําสุดใหไดแตไมสําเร็จโอกาสที่ราคาจะลงตอจึงมีนอยลงพวกเคาก็จะเริ่ม
ซื้อของกลับเขาพอรท (Long Position) จะมีผลมากถาราคามีแนวโนมลง
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ชัดเจน (Bear Market) ตัวแทงเทียนจะโปรงหรือทึบก็ไดแตถาโปรง
สัญญาณก็จะแรงกวาแทงทึบ 

 
: สรุปรูปแบบแทงเทียน Shooting Star และ Hammer ถามีปรากฏ

การน้ีเกิดขึ้นใหผูศึกษาระวังไวครับอาจเกิดการเปลี่ยนแนวโนมไดโดยเฉพาะถา
เกิดขึ้นใน TF สูงๆอยางเชนกราฟ 1วัน ก็จะมีผลมาก (ใหเฝาระวังเทาน้ัน) 

 

รูปที่ C03 
 

- Inverted Hammer และ Hanging Man สําหรับ 2 ตัวน้ีผมวา
คลายๆกันครับ และสัญญาณของพวกมันก็ยังออนกวา Hammer และ 
Shooting Star เสียอีกดวย ซึ่ง Inverted Hammer และ Hanging 
Man อาจเปนแคการระบายของที่เก็บไวเยอะที่ระนิดหรือการเลนรอบเทาน้ัน 
เปนการเตือนที่ตองระวังวาแนวโนมอาจเปลี่ยนได แตถึงสัญญาณจะออนกวา 
2 แบบแรกแตก็ถือวาสําคัญมากครับ ยิ่งหากมีการกระจุกตัวของราคาใกลๆ
กับตัวแทงเทียนจะเพิ่มนํ้าหนักความสําคัญใหกับ Inverted Hammer 
และ Hanging Man มากขึ้นหากเกิดที่ Time Frame สูงอยางกราฟ 4
ชม หรือ 1วัน ขึ้นไปยิ่งมีความสําคัญมากเชนกันครับ (ใหเฝาระวังเทาน้ันนะ
ครับ อยากําหนดเปนจุดเขาออก) 

         
 : สรุปรูปแบบแทงเทียน Inverted Hammer และ Hanging Man 

ทั้ง 2 รูปแบบนี้จะใหสัญญาณท่ีออนกวา Shooting Star และ Hammer แต
ก็ถือวาละเลยไมได  
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3. Price Open Candle Stick Pattern สําหรับรูปแบบนี้ใชสําหรับการหาจุดเขา-
ออก แตกอนที่จะใชเทคนิคน้ีไดตองมีสัญญาณยืนยันการเขา-ออกจากเทคนิคอื่นๆกอน
นะครับ อยาใชเทคนิคน้ีเพียงอยางเดียวในการเขาถือออเดอรเด็ดขาด 
 

- เริ่มจากการเปด Buy (Long Position) ดูตามรูปที่ C04 ประกอบครับ 
 
 

 
รูปที่ C04 

 
รูปที่ C04 ใชสําหรับหาจังหวะเปด Buy (Long Position) ครับ ผูศึกษา

ตองคอยจับจังหวะชวงที่กราฟมีแนวโนมที่ชัดเจนนะครับ  
- หลังจากที่ราคามีแนวโนมลง (Bear Market) ใหดูราคาเปดของแทงเทียน

ทึบแทงสุดทายนะครับตามรูปคือ 1.Price Open ใหเปด Buy (Long 
Position) ที่ราคาเปดเหนือราคาเปดของแทงทึบแทงสุดทายตามรูปคือ 
2.Price Open = Buy Position   

- จังหวะออก ใหดูแทงราคาเปดของแทงโปรงแทงสุดทายตามรูปคือจุด 
3.Price Open จุดที่จะออกคือราคาเปดต่ํากวาราคาเปดของแทงโปรงแทง
สุดทาย ตามรูปคือจุด 4.Price Open = Close Position 
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รูปที่ C05 

ตอมาดูการ Sell (Short Position) กันบาง ดูรูปที่ C05 ประกอบครับ 
- หลังจากที่มีแนวโนมขึ้นอยางชัดเจนใหดูราคาเปดของแทงโปรงแทงสุดทาย

ตามรูปที่ C05 คือจุดที่ 1.Price Open จุดที่จะเปด Sell (Short 
Position) คือราคาเปดต่ํากวาราคาเปดของแทงโปรงแทงสุดทายคือจุดที่ 
2.Price Open = Sell Position  

- จังหวะออก ใหดูราคาเปดของแทงทึบแทงสุดทายคือจุดที่ 3.Price Open 
จุดออกคือราคาเปดสูงกวาราคาเปดของแทงทึบแทงสุดทายคือจุดที่ 
4.Price Open = Close Position 

 
      : สรุปรูปแบบ Price Open Candle Stick Pattern  
สําหรับรูปแบบนี้ผูศึกษาตองมีความชํานาญพอสมควรในการใชงานนะครับ จุด

เขา-ออกตามหลักการน้ีสามารถใชไดในทุก Time Frame แลวแตสไตลการเทรดของ
แตละคน บางครั้งหลังจากที่ราคาทํายอดใหม-กนบึ้งใหม แลวราคาอาจ Side way อยู
สักพักลักษณะน้ีใหผูศึกษาตีกรอบแบบ Channel Line ใหแกราคา Side Way แลว
ใชกรอบนี้ในการพิจารณาจุดเขา-ออก กลาวคือถาราคาหลุดกรอบดานบนเปนไปไดที่
อาจเปนแนวโนมขึ้นแตหากราคาหลุดกรอบลางเปนไปไดที่อาจเปนแนวโนมลง ขอ
สําคัญอีกประการหนึ่งตองใชเทคนิคอื่นๆประกอบการตัดสินใจดวยโดยเฉพาะ RSI, 
Stochastic หาก Long Position ในขณะที่ Indicator ทํา OVB แลวอยางนี้เสี่ยง
เกินไป และ Short Position ในขณะที่ Indicator ทํา OVS แลวอยางนี้ก็เสี่ยง
เหมือนกันครับ 

$$$ ขอจบเรื่องแทงเทียน (Candle Stick) ไวเพียงเทาน้ีหากผูศึกษาสนใจ
เพิ่มเติมก็หาอานไดตามหนังสือวิเคราะหหุนที่มีขายท่ัวไปได ซึ่งรูปแบบที่ผูเขียน
นําเสนอนี้เรียกวาสําคัญมากจะละเลยไปไมไดจึงอยากใหผูศึกษาจดจําและนําไปใชงาน 
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คุยกันกอนปดเลม 

 
บทสุดทายแลวนะครับเปนอยางไรกันบางหายมึนกันหรือยัง อยาลืมนะครับวา

อยาใชเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งในการเขาทําการซื้อ-ขายแตใหผสมผสานกัน โดยมีลําดับ
ตามน้ีคือ 

1. Market Rhythm เพื่อหาทิศทางของราคาโดยการดูคล่ืน และเสนแนวโนม 
2. Market Emotion เพื่อ Confirm แนวโนมจากขอ 1 โดยการดูสัญญาณ 

Over Bought / Over Sold / Divergence และ Candle Stick  
3. เปาหมายราคา เพื่อกําหนดจุดเขา-จุดออก ใหดูเทคนิคที่บอกแนวรับ-แนวตาน

ตางๆที่ผูเขียนไดนําเสนอไป ผูเขียนขอแนะนําให Buy เหนือแนวตาน-ออกท่ี
แนวตานถัดไป และ Sell ต่ํากวาแนวรับ-ออกที่แนวรับถัดไป อยาเปด Buy ที่
แนวรับและเปด Sell ที่แนวตาน วิธีน้ีเสี่ยงเกินไปหากจะใชวิธีน้ีผูศึกษา
จําเปนตองมีช่ัวโมงบินสูงๆมีประสบการณพอสมควร 

 
วิเคราะหตามลําดับขั้นตอนที่ 1 2 3 ขางตนน้ี ตอไปมาดูตัวอยางการวิเคราะหเริ่ม

ตั้งแตขั้นที่ 1. Market Rhythm ผูเขียนแนะนําใหดูที่กราฟ 4 ช่ัวโมงสําหรับขั้นตอน
น้ีดูที่รูปตัวอยางดานลางนะครับ ใหใชความรูจากบทตางๆที่เกี่ยวของประกอบการเรียนรู 

 

 
รูปน้ีเปนกราฟจากตลาดการเงิน GBP/USD 4 ช่ัวโมง  
1. ที่กรอบสีนํ้าเงินผูเขียนกํากับวา กรอบราคา Side Way มีอยู 4 กรอบ ตรงนี้

สําคัญมาก Side Way คือตลาดไมมีแนวโนมเคล่ือนไหวออกดานขาง 
สังเกตในกรอบ Side Way วาแทงราคาจะไมเรียงตัวกันเปนระเบียบแถม
บางแทงหางก็ยาวเฟอยลักษณะอยางนี้คือการที่ตลาดมีความผันผวนยังไม
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คอยแนใจวาจะขึ้นหรือลงดีวิ่งชนกันไปมา ฉะน้ันเมื่อเกิดภาวะน้ีจึงไมควรเขา
ตลาด (แมวากราฟที่ต่ํากวา 4 ช่ัวโมงจะแสดงออกถึงสภาวะการมีแนวโนม
แลวก็ตามถือวาอาจเกิดอาการ False หรือสัญญาณหลอกได ฉะน้ันแนวโนม 
4 ช่ังโมงจึงแมนยํามากกวา)  

2. สิ่งที่ทําไดคือรอ รอใหราคาหลุดจากกรอบราคา Side Way อาจหลุดขึ้น
ขางบนหรือลงขางลางก็ได กลาวคือเสนกรอบบนคือแนวตานเสนกรอบลาง
คือแนวรับ ถาผา Side Way ไปไดก็เตรียมตัวเขาทํากําไรในตลาดโดยการ
วิเคราะหขั้นตอนที่ 2. Market Emotion ใน Time Frame D1, H4,    
ตอไป 

3. อยาลืมดูแนวรับ-แนวตานจิตวิทยาดวยนะครับเชนที่เสนแนวรับ1 ราคาอาจติด
เสนน้ีแลวเดงกลับแตถาผาลงไปไดก็เริ่มขั้นตอนที่ 2. Market Emotion 

4. ลูกศรสีนํ้าเงินคือสภาวะของตลาดที่มีแนวโนมเหมาะแกการเขาทํากําไร 
สังเกตลูกศรในกรอบ Small Profit ตรงน้ีถือวาเสี่ยงนิดนึง แลวเราจะรูได
อยางไรวามันเปน Small Profit ก็ดูไดจากที่ราคามันยังไมหลุดกรอบ Side 
Way แตวาแทงราคามีการเรียงตัวกันจนเกิดแนวโนม มักเกิดในชวงกรอบ 
Side Way กวางๆอยาง กรอบราคา Side Way 4 นักลงทุนอาจเก็บเพียง
แค 10-20 จุด หรือไมเขาตลาดชวงนี้รอใหราคาหลุด Side Way กอนก็เปน
ทางเลือกที่ดี 

5. สรุปขั้นตอนที่ 1 คือรอใหราคาเกิดแนวโนมหลุดออกจากกรอบ Side Way 
ถาหลุดขึ้นดานบนก็เตรียม Buy หลุดลงดานลางก็เตรียม Sell  

6. เพิ่มเติม : ใชเทคนิคและเครื่องมือการแนวรับแนวตานในขั้นตอนนี้เพื่อหา
เปาหมายของ Wave ตอตัวหรือปรับฐานเทาใด  

$$$ขั้นตอนที่ 2 ผูเขียนไดอธิบายอยางละเอียดแลวในบทตนๆ Market 
Emotion ใหดูกราฟ D1, H4, H1, กลาวคือถา Market Emotion อยางนอย 1 ใน 
3 Time Frame ขางตนบอกแนวโนมที่ไปในทิศทางเดียวกันกับ Market Rhythm 
ก็วิเคราะหขั้นตอนที่ 3 “เปาหมายราคา” เพื่อกําหนดจุดเขา-ออกตอทันที ขั้นตอนที่ 1, 
2 สามารถที่จะวิเคราะหไปพรอมๆกันได ถาเขาหลักการก็เตรียมหาจุดเขา-ออกเปน
ลําดับสุดทาย 

$$$ขั้นตอนที่ 3.เปาหมายราคาเพื่อกําหนดจุดเขาออก ใหลงไปดูที่ Time 
Frame ต่ําๆเชน M30, M15, M5 ตามสไตลการเลนของแตละคน สั้นหรือยาวถา
นิยมเลนสั้นก็เขาออกตาม TF M15 หรือ M5 อาจเก็บที่ 10-20 จุด เมื่อเกิด Side 
Way ที่ M15 หรือ M5 ก็ปดทํากําไรครั้งหนึ่งเมื่อราคาหลุดจาก Side Way ก็เปดออ
เดอรอีกครั้งตามทิศทางเดียวกับขอ 1.Market Rhythm H4  และเมื่อเกิด Side 
Way ก็ปดทํากําไร ทําตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆจนกวาขอ 1.Market Rhythm H4 จะ
หมดแนวโนมหรือเกิด Side Way หรือ 1.Market Rhythm H4 มาชนแนวรับ-แนว
ตานที่มีนัยสําคัญน่ันหมายความวาควรที่จะหาเปาหมายราคาที่ H4 โดยใชเครื่องมือ
ชนิดตางๆดวย และหากเลนระยะกลางก็เขา-ออกตาม TF H1  ดังรูปตัวอยางดานลาง 
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    อยาลืมวางแผนการลงทุน แผนการจัดการเงินทุน ตั้ง Stop Loss และกลาที่จะ 
Cut Loss อยาปลอยใหโดนกราฟลากไปไกลจนกูไมกลับโดยคิดเอาเองวากราฟจะ
กลับมาใหบวก ถาโดน Margin Call แลวจะเครียดหนักกวาเดิมครับ อีกขอสําหรับกฎ
คือ “อยาเดาเปนอันขาด” อยาเลนหุนแบบเลน ไฮ-โลว หาแนวทางของตัวเองใหพบ 

  
สุดทายไมมีอะไรสําคัญที่สุดมีแตการทํางานที่สอดประสานกันระหวางเทคนิค

คอลและจิตใจ โดยหาความรูใสตัวเยอะๆ และฝกฝนจิตใจใหมั่นคงไมหวั่นไหวไปกับ
อารมณตางๆเชน ความกลัวและความโลภ เหลือไวเพียงปญญาเทาน้ัน  

ขอใหผูศึกษาและเพื่อนๆนักลงทุนทุกทานจงประสบความสําเร็จบนเสนทางแหงการ
ลงทุนทุกทานครับ  
 

วุฒิชัย อินทรสวาง 
i_woottichai@yahoo.com 


