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 บางครัง้ก่อนทีผ่มจะเข้าไปเก็งก�าไร จู่ ๆ  เสยีงในใจกด็งัขึน้ บางคน 

เรียกเสียงนี้ว่า ลางสังหรณ์จากประสบการณ์ แต่ผมชอบค�าว่า  

เสียงแห่งความรู้และสติปัญญามากกว่า และเมื่อเสียงนั้นปรากฏขึ้น 

มันมักจะช่วยไม่ให้ผมเสียเงิน ซึ่งเป้าหมายประการหนึ่งที่ผมเขียน

หนังสือเล่มนี้ คือ ถ่ายทอดความรู้ท่ีคุณสามารถน�าไปใช้สร้างเสียง

แห่งความรู้และสติปัญญาของตัวคุณเองได้

 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเก็งก�าไรมืออาชีพ นักบริหารเงินลงทุน หรือ

คุณครูวัยเกษียณที่ก�าลังใช้ความพยายามสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน 

หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะส�าหรับคุณ

 ในเล่มประกอบด้วยข้อมลูตัง้แต่ระดบัมอืสมคัรเล่นไปจนถึงระดับ

ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยภาพประกอบหลากหลายทรงกราฟที่คุณอาจยังไม่

เคยทราบหรืออาจลืมไปนานแล้ว และเหนืออื่นใด หนังสือเล่มนี้คือ

คู่มือพร้อมภาพประกอบเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัทรงกราฟทีเ่ข้าใจได้

ง่ายและไม่ซับซ้อน

 ผมอยากให้คณุคดิว่า หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นคูม่อืเพ่ือทบทวนความจ�า 

เกี่ยวกับทรงกราฟของคุณ รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาและ

ค้นหาความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ได้ทันทีที่เห็น คุณจะได้เรียนรู้ว่ามี

อะไรที่มากไปกว่าแค่เส้นขยุกขยิกบนแผ่นข้อมูลราคา และคุณจะ

ได้ค้นพบร่องรอยทีน่กัลงทนุรายใหญ่ในตลาดทิง้ไว้ แล้วสิง่ทีค่ณุมอง

เห็นจะไม่ได้เป็นแค่ภาพที่มีรูปทรงคร่าว ๆ ของภูเขาอีกต่อไป แต่

บทนำา
คณุจะแยกแยะได้ว่าภาพไหนเรยีกว่า รปูสองยอด รปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า 

หรือรูปหัวและไหล่ (Head-and-shoulders)

 เราจะเริ่มด้วยการปูพื้นฐานก่อนเสมอ เพื่อที่เราจะได้พูดจา

ภาษาเดียวกนั ซึง่ส่ิงทีค่ณุจะได้เรยีนรูใ้นส่วนนี ้อาจจะท�าให้คุณรูส้กึ

ประหลาดใจในภายหลังว่า ความรูใ้นระดบัเบ้ืองต้นเหล่านีไ้ด้ช่วยเป็น

รากฐานที่ส�าคัญให้กับความรู้ขั้นต่อไปที่คุณจะได้รับในวันข้างหน้า

 จากนัน้ เราจะไปพดูคยุกนัต่อถงึทรงกราฟทีส่�าคญัหรอืพบเจอได้

บ่อยในตลาด ในส่วนนีจ้ะท�าให้คุณทราบว่า ทีจ่ดุสงูสดุและจดุต�า่สดุ

ของราคานั้น ไม่จ�าเป็นต้องเกิดเป็นทรงกราฟเสมอไป แล้วอะไรคือ

สิ่งที่คุณต้องมองหา และท�าไมจึงเกิดเป็นรูปทรงแบบนั้น 

 และส่วนที่จะท�าให้หนังสือเล่มนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ คือ เนื้อหา

เกี่ยวกับสัญญาณการซ้ือขาย ซึ่งผมไม่ได้จะมาน�าเสนอระบบเทรด

อัตโนมัติ แต่ผมจะท�าให้คุณได้ทราบว่า ข้อมูลท่ีปรากฏขึ้นในภาพ

จะช่วยให้คุณท�าก�าไรหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้อย่างไร 

 เมือ่คณุเปิดไปถงึหน้าสดุท้ายของหนงัสอืเล่มนี ้ผมกห็วงัเป็นอย่าง

ยิ่งว่า คุณจะจากไปพร้อมกับความเข้าใจและความรู้เก่ียวกับทรง

กราฟที่เพิ่มพูนขึ้น ความรู้ที่ท�าหน้าที่คอยหล่อเลี้ยงเสียงแห่งความ

รู้และสติปัญญาในใจคุณ ถ้าเสียงนั้นบอกอะไร ขอให้คุณจงรับฟัง 

เพราะมนัอาจช่วยได้มากกว่าทีค่ณุคดิ และหากคุณพบว่าตวัเองก�าลงั

ยนืโต้เถยีงกบัเสยีงในใจตอนยนือยูใ่นร้านขายของช�า ถงึตอนนัน้กใ็ห้

มาโทษผมได้เลย
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Part

1
ปูพื้นฐาน

 ในส่วนนี้ของเล่มจะเป็นการทบทวนเรื่องพื้นฐานต่าง ๆ อัน

ได้แก่ จุดสูงสุดและจุดต�่าสุดในระยะสั้น (Minor High and Low) 

เส้นแนวโน้ม (Trendline) การเปิดกระโดด (Gap) การตบกลับ

และการดึงกลับของราคา (Throwback and Pullback) เส้นแนว

รับและเส้นแนวต้าน (Support and Resistance) ซึ่งผมได้ยก

ตัวอย่างประกอบไว้หลายแบบ เพื่อให้เราเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน 

ทัง้ในเรือ่งความหมายของค�าศพัท์เฉพาะและข้อมลูทางเทคนคิต่าง ๆ   

ท่ีปรากฏอยู่ในเล่ม โดยความรู้พ้ืนฐานทั้งหมดนี้จะมีส่วนส�าคัญ 

เมื่อคุณศึกษาไปถึงบทที่เกี่ยวกับการระบุทรงกราฟและการใช้ทรง

กราฟเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อหรือขายหุ้น

11
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ภาพที่ 5.1 JNY US Equity (Jones Group Inc/The)

A

B

B

A
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Co

1
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1

B

อธิบายศัพท์
Measuring Gap

อาจถูกเรียกด้วยชื่ออื่นได้ทั้ง Continuation Gap หรือ Runaway 

Gap แต่ท้ังหมดล้วนเกิดขึ้นตอนกลางของแนวโน้มราคา ซึ่งอาจใช้

เป็นจดุกึง่กลางเพือ่ประมาณระยะเป้าหมายทีป่ลายสดุของแนวโน้มได้

A = Area Gap
B = Breakaway Gap
Co = Continuation Gap
E = Exhaustion Gap

 ภาพในกรอบเล็กแสดงตัวอย่างของการเปิดกระโดดตามทฤษฎี 

โดยเริ่มที่ราคาหนีออกจากกรอบการสวิงด้วยการเปิดกระโดดเพ่ือ

เริ่มแนวโน้มใหม่ (B) ตามมาด้วยการเปิดกระโดดที่ยืนยันว่าไปต่อ 

(Co) ตรงช่วงกลางของแนวโน้ม แล้วจบด้วยการเปิดกระโดดแบบ

หมดแรงไปต่อ (E) ก่อนที่แนวโน้มนั้นจะสิ้นสุด

 การเปิดกระโดดที่ยืนยันว่าไปต่อ เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า 

Measuring Gap เพราะบางทมีนัก็เกิดขึน้ตรงก่ึงกลางของแนวโน้ม

แบบพอดิบพอดี แต่อย่างไรกต็าม การเปิดกระโดดในลกัษณะนีเ้ป็น

สิ่งที่หาได้ยาก และผมก็หามันเจอทางขวาสุดของกราฟนี้

เงื่อนไขของการเปิดกระโดด

 ตารางด้านล่างจะอธิบายความแตกต่างของการเปิดกระโดด

แต่ละรูปแบบให้คุณทราบ

53บทที่ 5 การเปิดกระโดด (Gap)
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ภาพที่ 6.3 ลักษณะปกติของการตบกลับ (Throwback) และการดึงกลับ (Pullback)

การตบกลับ (Throwback) การดึงกลับ (Pullback)

A

C

B

G

E

F H

D

บวก 8% ใน 6 วัน

65% เป็นการ
วิ่งขึ้นไปสูงกว่า
จุดสูงก่อนหน้า

รีบาวด์กลับมาที่
เดิมใน 11 วัน

47% เป็นการ
วิ่งลงไปต�่ากว่า
จุดต�่าก่อนหน้า

ถอยกลับมาที่
เดิมใน 10 วัน

ลบ 4-10% 
ใน 6 วัน

ทรงกราฟใดก็ได้

ทรงกราฟใดก็ได้

 ลองดภูาพที ่6.3 ภาพนีจ้ะช่วยให้คณุเข้าใจลักษณะปกติของการ

ตบกลับและการดึงกลับของราคาได้มากขึ้น

 ภาพทางด้านซ้ายมือคือรูปแบบการตบกลับของราคา ซ่ึงแรง

ซื้อได้ผลักดันให้ราคาปรับตัวข้ึนมาทะลุกรอบบนของทรงกราฟได้

ส�าเร็จ แต่หลังจากนั้น กลับกลายเป็นแรงขายที่ค่อย ๆ เพิ่มเข้ามา

แทนที่ จากสถิติโดยเฉลี่ยแล้ว ราคาจะถึงจุดสูงสุดในวันที่ 6 และ

เป็นการปรับสูงขึ้นอย่างน้อย 8% จากนั้นก็เป็นการกลับตัวลงไป

 ซึ่งจะใช้เวลาอีก 4 วัน เพื่อลงมาแตะระดับราคาที่เป็นจุดเบรก

กรอบก่อนหน้านี้ รวมระยะเวลาจนครบรูปแบบการตบกลับของ

ราคาทั้งสิ้น 10 วัน

 แต่หลงัจากนัน้ ราคาอาจจะปรบัตวัลงต่อหรอือาจจะเด้งกลบัขึน้

ไปทนัทกีไ็ด้ โดยมโีอกาสอยู ่65% ท่ีราคาจะกลับไปวิง่ขึน้เหมือนเดิม 

และ 35% ทีร่าคาจะลงมาหยดุอยูใ่นกรอบของทรงกราฟท่ีเพิง่ทะลุ

ไปก่อนหน้า
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 เฉลยด้วยภาพที่ 11.6 ซึ่งผมเขียนหมายเลขระบุไว้ครบทุก

ต�าแหน่งให้เห็นได้ชัดเจน ทรงกราฟรูปธงสี่เหลี่ยมเบอร์ 5 ละเมิด

กฎ 3 สัปดาห์ เพราะมันคงสภาพได้เกือบเดือน แต่ไม่เป็นไรเพราะ

เสาตัง้ธงเองกใ็ช้เวลาค่อนข้างนานเช่นกัน ยิง่แนวโน้มราคาก่อนเข้า

สู่ทรงกราฟรูปธงมีความแข็งแรงและอยู่ได้นานมากเท่าไร ก็ยิ่งยืด

ระยะเวลาการแกว่งตัวสะสมก�าลังในกรอบจ�ากัดนี้ออกไปได้นาน

มากขึ้นเท่านั้น โดยความสูงของเสาตั้งธงไม่มีผลใด ๆ  ต่อการคงอยู่

ของทรงกราฟรูปธงเลย

ภาพที่ 11.6 NST US Equity (NSTAR)

B

A

5

1
2

3
4

6

7
8

ทั้งทรงกราฟรูปธงสี่เหลี่ยม (flag) และทรง
กราฟรูปธงสามเหลี่ยม (pennant) ไม่ควร
คงสภาพอยู่นานเกิน 3 สัปดาห์ และควรมี
ขนาดที่ดูได้สัดส่วนกับเสาตั้งธง (flagpole)

เคล็ดลับนักลงทุน

กราฟแท่งช่วยให้มองทรงกราฟรูปธงสี่เหลี่ยมและทรงกราฟรูปธง

สามเหลี่ยมได้ง่ายกว่าดูผ่านกราฟแท่งเทียน

131บทที่ 11 รูปธงสี่เหลี่ยมและรูปธงสามเหลี่ยม (Flag and Pennant)
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ประเภทของทรงกราฟ 5% 10% 15% 20%

รูปหัวและไหล่กลับด้าน (Head-and-Shoulders Bottom) 93% 83% 72% 63%

รูปสองก้น (Double Bottom) 91% 81% 71% 63%

รูปสามเหลี่ยมกดลง (Descending Triangle) 87% 77% 66% 60%

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) 88% 76% 68% 60%

รูปสามก้น (Triple Bottom) 88% 75% 64% 56%

รูปสามเหลี่ยมยกขึ้น (Ascending Triangle) 85% 72% 62% 53%

รูปสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetric Triangle) 85% 71% 60% 52%

 ทุกครั้งท่ีเข้าซ้ือ จุดซื้อจะอยู่สูงข้ึนไปจากระดับบนสุดของทรง

กราฟ (อย่างเช่นในทรงกราฟรปูสามเหลีย่มยกขึน้) 1 ช่องราคา หรอื

จะเข้าซ้ือก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุผ่านกรอบบนของทรงกราฟ

ขึ้นไปได้ (อย่างเช่นในทรงกราฟรูปสามเหล่ียมสมมาตร) ส่วนจุด

ตัดขาดทุนจะอยู่ต�่าลงมาจากระดับล่างสุดของทรงกราฟ (ก้นหลุม

ที่ลึกที่สุด) 1 ช่อง

 ผมเก็บสถิติมาได้ว่า ราคาสามารถขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายได้

บ่อยแค่ไหน (ระหว่าง 5-20%) โดยวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์ดังที่แสดง

ไว้ในตาราง เช่น มีโอกาส 83% ที่ราคาจะบวกได้อย่างน้อย 10% 

หลังออกจากกรอบของทรงกราฟรูปหัวและไหล่กลับด้าน โดยให้

ลองเทยีบดกูบัทรงกราฟรปูสามเหลีย่มสมมาตรทีใ่ห้ผลลพัธ์ต�า่ทีส่ดุ

ในทุกทรงกราฟ ซึ่งมีโอกาสราว 71% ที่ราคาจะบวกได้อย่างน้อย 

10% หลังออกจากกรอบของทรงกราฟ

 พูดอีกอย่างก็คือ ถ้าเบรกกรอบของทรงกราฟรูปหัวและไหล่

กลับด้านได้ ก็มีโอกาส 63% ที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปได้อย่างน้อย 20% 

อย่างไรก็ดี ตัวเลขท้ังหมดท่ีเห็นนี้ยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมการซื้อ

ขายหรอืค่าธรรมเนยีมทางธรุกรรมอ่ืน ๆ  และเป็นการตัง้สมมตฐิาน

ว่าคณุสามารถเข้าซือ้ได้ทีจ่ดุทีค่วรซือ้นัน้จรงิ ๆ  และคุณสามารถขาย

ได้ในจุดที่ใกล้กับระดับราคาสูงสุดด้วย
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ความรู้กึ่งสำาเร็จรูป

ทรงกราฟรูปหัวและไหล่ (head-and-shoulder top) น้ันมักจะ

เกิดการหลอกซ�้าสองหน (double busted) และหลอกซ�้าสาม

หน (triple busted) จ�านวนน้อยครั้งกว่าทรงกราฟรูปสองยอด 

(double top)

การเบรกหลอกในรูปสองยอด (Busted Double Tops)

 ส�าหรับการเข้าซื้อหลังเกิดการเบรกหลอกรูปแบบถัดไป ผมขอ

ข้ามไปที่ทรงกราฟรูปสองยอดตามตัวอย่างในภาพที่ 22.5

 ทรงกราฟรูปสองยอด A-B ถูกยืนยันแล้วตอนที่ราคาปิดใต้เส้น

สีแดง C จากนั้นราคาก็ทิ้งตัวลงไปท�าจุดต�่าสุด D ก่อนรีบาวด์กลับ

ข้ึนมา แต่เป็นการลงไปไม่ถึง 10% จากจุดที่ราคาหลุดกรอบล่าง

ของทรงกราฟ

 ราคาหุ้นไต่ระดับกลับขึ้นมาถึงจุดสูงสุด E ซึ่งสูงกว่ายอดสูงสุด

ของทรงกราฟ จึงนับว่าการดิ่งลงไปก่อนหน้านี้เป็นการเบรกหลอก

หนแรก แต่แล้วราคากลบัร่วงหลดุเส้นแนวต้านเดมิทีเ่ป็นระดบัยอด

สุดของทรงกราฟซึ่งเพิ่งทะลุผ่านขึ้นมาได้ลงไปอีกครั้ง

ภาพที่ 22.4 ALB US Equity (Albemarle Corp)

A

D

E

B
C

พบการเบรกหลอกในทรงกราฟรูปสามเหลีย่ม
สมมาตร (symmetrical triangle) ได้บ่อย
กว่าทรงกราฟประเภทอื่น
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ภาคผนวก
ภาพลักษณะของทรงกราฟ (Chart Patterns)

Special Bonus! ส�านักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์และผู้แปลเรียบเรียงค�าอธิบายของแต่ละทรงกราฟ 
เพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นพิเศษส�าหรับผู้อ่านชาวไทยโดยเฉพาะ

1. ทรงกราฟรูปสามเหลี่ยมปากอ้าในช่วงขาลง (Broadening Bottom) 

แนวโน้มราคาเป็นขาลงก่อนเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวที่มีจุดสูงของรอบยกสูงขึ้น และมีจุด

ต�่าของรอบกดต�่าลง จนกรอบที่ราคาสวิงมีรูปร่างคล้ายโทรโข่ง

2. ทรงกราฟรูปสามเหลี่ยมปากอ้าที่กรอบบนยกขึ้น

 (Ascending Broadening Formation) 

กรอบราคาที่มีรูปร่างคล้ายโทรโข่ง โดยมีเส้นกรอบล่างขนาน (หรือเกือบขนาน) กับ

แกนนอน ส่วนเส้นกรอบบนเอียงลาดสูงขึ้น ทั้งนี้ ราคาจะเข้าสู่ระยะของทรงกราฟจาก

ทิศทางใดก็ได้

3. ทรงกราฟรูปสามเหลี่ยมปากอ้าที่กรอบล่างกดลง

 (Descending Broadening Formation) 

กรอบราคาที่มีรูปร่างคล้ายโทรโข่ง โดยมีเส้นกรอบบนขนาน (หรือเกือบขนาน) กับ

แกนนอน ส่วนเส้นกรอบล่างเอียงลาดต�่าลง ทั้งนี้ ราคาจะเข้าสู่ระยะของทรงกราฟจาก

ทิศทางใดก็ได้

357ภาพลกัษณะของทรงกราฟ (Chart Patterns)

28

บ ท ที ่

29

บ ท ที ่

27

บ ท ที ่

26

บ ท ที ่

25

บ ท ที ่
ภาคผ

นวก

Book 1.indb   357 9/22/22   9:53 PM



4. ทรงกราฟรูปสามเหลี่ยมปากอ้าในช่วงขาขึ้น (Broadening Top) 

 แนวโน้มราคาเป็นขาข้ึนก่อนเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวที่มีจุดสูงของรอบยกสูงขึ้น และมี

จุดต�่าของรอบกดต�่าลง จนกรอบที่ราคาสวิงมีรูปร่างคล้ายโทรโข่ง โดยสามารถนับให้ครบ 

5 จุดเตือนราคากลับตัว ได้ด้วยการมองหาจุดสูงสุด (ที่แตะกรอบบน) 3 จุด กับ จุดต�่าสุด 

(ที่แตะกรอบล่าง) 2 จุด

5. ทรงกราฟรูปสามเหลี่ยมปากอ้ายกขึ้น (Ascending Broadening Wedge) 

 กรอบราคาทีม่รีปูร่างคล้ายโทรโข่งทีถ่กูยกขึน้ โดยเส้นกรอบทัง้สองต่างเอียงลาดสงูขึน้

ด้วยกัน แต่เป็นคนละองศา ท�าให้ทั้งคู่วิ่งแยกออกจากกัน ทั้งนี้ ราคาจะเข้าสู่ระยะของทรง

กราฟจากทิศทางใดก็ได้

6. ทรงกราฟรูปสามเหลี่ยมปากอ้ากดลง (Descending Broadening Wedge) 

 กรอบราคาที่มีรูปร่างคล้ายโทรโข่งที่ถูกกดลง โดยเส้นกรอบทั้งสองต่างเอียงลาดต�่าลง

ด้วยกัน แต่เป็นคนละองศา ท�าให้ทั้งคู่วิ่งแยกออกจากกัน ทั้งนี้ ราคาจะเข้าสู่ระยะของทรง

กราฟจากทิศทางใดก็ได้
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