
กัปตัน เทรดดิ�ง

รวมตํารา เทคนคิการเทรดในตลาด Crypto
ด้วยการวเิคราะห์ป�จจยัทางเทคนคิ

(Technical Analysis) 
เทคนคิที�ใชไ้ด้ดีในตลาดครปิโตฯ 

และพบบอ่ย เพื�อวเิคราะห์ จุดเขา้ซื�อ 
และทํากําไรอยา่งมอือาชพี

 



กัปตัน เทรดดิ�ง

โดยปกติแล้ว ในตลาดครปิโตฯสว่นใหญเ่ราจะลงทนุหรอืไมล่งทนุ หรอื
เทรดนั�น มอืใหมม่กัอิงจากป�จจยัพื�นฐาน  (Fundamental) หรอืขา่วต่างๆ

เชน่ การทวติฯของ อิลอน มสัท์ / บทวเิคราะห์ต่างๆ 
แต่การลงทนุในตลาดครปิโตฯนั�น มกีารวเิคราะห์สามป�จจยันั�นก็คือ

 
 
 
 

1.Technical Analysis การวเิคราะห์ทางเทคนคิ
2. Fundamental Analysis การวเิคราะห์ป�จจยัพื�นฐาน
3. Sentiment Analysis การวเิคราะห์จติวทิยาทางการตลาด
โดยวนันี�กัปตันจะมาแนะนาํพวกเราเรื�อง การวเิคราะห์ป�จจยัทางเทคนคิ
นั�นเอง (Technical Analysis)

https://binaryoption.in.th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-b/fundamental-analysis-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/


กัปตัน เทรดดิ�ง

 Technical Analysis คืออะไร ?
การวเิคราะห์ป�จจยัทางเทคนคิ  คือ การวเิคราะห์กราฟ เพื�อที�จะคาดการณก์าร
เคลื�อนไหวทิศทางของราคาในอนาคต โดยอาศัยขอ้มูลจากการเคลื�อนไหวของ
ราคาในอดีตที�ผา่นมา Technical Analysis จะเป�นตัวชว่ยให้เทรดเดอรห์รอืนกั
ลงทนุสามารถเทรดหรอืลงทนุได้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น โดยผลของการ
วเิคราะห์แมจ้ะไม ่100 % แต่ก็ชว่ยเสรมิประสทิธภิาพในการลงทนุได้ดีในระดับนงึ
โดยการวเิคราะห์กราฟในป�จจุบนั จะมหีลายเทคนิคในการวเิคราะห์ แต่ป�จจยัสาํคัญ
คือการเลอืกใชเ้ทคนคิ หรอืเครื�องมอื มาเพื�อชว่ยเป�นตัวเลอืกในการ ตัดสนิใจ
หรอื Take Action ต่างๆ ทั�งนี�ในตลาดครปิโตฯ ก็ไมต่่างจากตลาดอื�นๆ สามารถ
ใชก้ารวเิคราะห์กราฟทางเทคนคิได้ดีเชน่กัน เพื�อหาจุดเขา้ซื�อ จุดทํากําไร
และจุดตัดขาดทนุนั�นเอง



กัปตัน เทรดดิ�ง

Technical Analysis นาํไปใชเ้พื�ออะไร ?
1.เพื�อตัดสนิใจ หรอื Take Action วา่กราฟราคา
ตลาดเชน่นี�ควรที�จะเทรดหรอืลงทนุหรอืไม่
2.เพื�อรูว้า่จุดใดเป�นจุดที�เหมาะสมที�สดุในการทํากําไร
3.เพื�อรูว้า่เมื�อไหรคื่อเวลาที�เหมาะสมที�สดุในการลงทนุ
4.เพื�อลดความเสี�ยงในการลงทนุหรอืการเทรด



กัปตัน เทรดดิ�ง

หลกัการวเิคราะห์ป�จจยัทางเทคนิค
- ราคาจะเคลื�อนที�เป�นแนวโน้มเสมอจนกระทั�งแนว
โน้มเดิมได้หมดลง ( Trend ) 
- กราฟราคาคือผลรวมที�สะท้อนป�จจยัต่าง ๆ ในตลาด
เอาไวห้มดแล้ว (กราฟมาก่อนขา่ว)
-พฤติกรรมของกราฟราคา จะเคลื�อนที�แบบซํ�ารอย
เดิมเสมอ ( แนวรบัแนวต้าน , เทรนด์,กราฟรูปแบบ )



กัปตัน เทรดดิ�ง

ค่อนขา้งแมน่ยาํ เพราะการวเิคราะห์ทางเทคนิค เปรยีบเสมอืนการ
สะท้อนผลรวมของป�จจยัต่าง ๆ ในตลาด ตลอดจนวเิคราะห์จติวทิยา
คนในตลาดเอาไวห้มดแล้ว ความกลวั ความโลภ ฯลฯ
ไมใ่ชข้อ้มูลจาํนวนมากก่อนทําการเขา้ลงทนุ เหมอืนการใชเ้ทคนคิ
Fundamental Analysis (การวเิคราะห์ป�จจยัพื�นฐาน) ทําให้ง่ายและ
สะดวกในการตัดสนิใจ
มกีารใชห้ลกัคณติศาสตรเ์ขา้มาชว่ยทําให้มคีวามน่าเชื�อถือเพิ�มมากขึ�น

จุดเด่นของการวเิคราะห์ทางเทคนิค
1.

2.

3.



กัปตัน เทรดดิ�ง

เทคนคิที�มปีระสทิธภิาพ
และพบบอ่ยในตลาดครปิโตฯ



กัปตัน เทรดดิ�ง

1.แนวรบั แนวต้าน 
Support & Resistance



กัปตัน เทรดดิ�ง

1.แนวรบั แนวต้าน Support & Resistance คือแนวราคาที�มซีื�อหรอืขายใน
อดีต โดยในอนาคตหากราคากลบัมาบรเิวณดังกลา่ว เหลา่นกัลงทนุ 
" คาดการณ"์ วา่จะมแีรงซื�อหรอืแรงขายอยูบ่รเิวณดังกลา่ว 
- แนวรบั จาํง่ายๆ วา่มหีน้าที�รบัไมใ่ห้ราคารว่งทะลผุา่นไป
- แนวต้าน จาํง่ายๆ วา่มหีน้าที�ต้านไมใ่ห้ราคาพุง่ทะลผุา่นไป
ขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับแนวรบัแนวต้าน
- แนวรบัแนวต้าน คือโซนราคา หรอืบรเิวณ ไมใ่ชเ่ส้นราคาแบบเป�ะๆ 
- แนวรบัแนวต้าน ใชเ้พื�อประกอบการตัดสนิใจหรอืคาดการณ์เท่านั�น
และไมไ่ด้แปลวา่จะเป�นไปตามเทคนิค 100 %
-เมื�อแนวรบัทะลผุา่นไปจะเปลี�ยนตัวเองเป�นแนวต้าน และเมื�อแนวต้าน
ทะลผุา่นไปจะเปลี�ยนตัวเองเป�นแนวรบั



กัปตัน เทรดดิ�ง

ประเภทของแนวรบัแนวต้าน 
1. Horizontal  Support - Resistance  
คือแนวรบัแนวต้านแบบเสน้แนวนอน 
2. Vertical Support - Resistance 
คือแนวรบัแนวต้านแบบเสน้เฉียง หรอื Trend Line นั�นเอง

https://001.kingforexbroker.com/trendlines-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-horizontal-line-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/
https://001.kingforexbroker.com/trendlines-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-horizontal-line-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/


กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง แนวรบั แนวต้าน
Support & Resistance

EOSUSDT Timeframe H8
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กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง แนวรบั แนวต้าน
Support & Resistance

LINKUSDT Timeframe D1
?

Horizontal Support

Horizontal Support



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง แนวรบั แนวต้าน
Support & Resistance

DOGEUSDT Timeframe D1

?

Horizontal Support

Trendline Resistance



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง แนวรบั แนวต้าน
Support & Resistance

ATOMUSDT Timeframe D1
?

Horizontal Support

แนวรบักลายเป�นแนวต้าน

Horizontal Support



กัปตัน เทรดดิ�ง

2.Demand Supply
อุปสงค์และอุปทาน ทางเทคนคิ



กัปตัน เทรดดิ�ง

รายละเอียดหัวขอ้นี�กัปตัน 
เคยทําสื�อการเรยีนไวแ้ล้วในตลาด Forex
แต่มนัสามารถใชร้ว่มกันได้กับตลาดครปิโตฯ
หากใครอยากศึกษาคลิ�กลงิค์ใต้ภาพนี�ได้เลย



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Demand Supply
ในตลาดครปิโตฯ

SUSHIUSDT Timeframe H4



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Demand Supply
ในตลาดครปิโตฯ

EGLDUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Demand Supply
ในตลาดครปิโตฯ

BTCUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Demand Supply
ในตลาดครปิโตฯ

GRTUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�ง

3.Chart Pattern 
กราฟรูปแบบที�พบบอ่ยใน



กัปตัน เทรดดิ�ง

รายละเอียดหัวขอ้นี�กัปตัน 
เคยทําสื�อการเรยีนไวแ้ล้วในตลาด Forex
แต่มนัสามารถใชร้ว่มกันได้กับตลาดครปิโตฯ
หากใครอยากศึกษาคลิ�กลงิค์ใต้ภาพนี�ได้เลย



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Chart Pattern
ในตลาดครปิโตฯ

BTCUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Chart Pattern
ในตลาดครปิโตฯ

BTCUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Chart Pattern
ในตลาดครปิโตฯ

DOGEUSDT Timeframe H4



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Chart Pattern
ในตลาดครปิโตฯ

BNBUSDT Timeframe H4



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่ง Chart Pattern
ในตลาดครปิโตฯ

ADAUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�ง

4.Fibonacci  
Retracement&Extension



กัปตัน เทรดดิ�ง

รายละเอียดหัวขอ้นี�กัปตัน 
เคยทําสื�อการเรยีนไวแ้ล้วในตลาด Forex
แต่มนัสามารถใชร้ว่มกันได้กับตลาดครปิโตฯ
หากใครอยากศึกษาคลิ�กลงิค์ใต้ภาพนี�ได้เลย



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่งการใช ้Fibonacci
ในตลาดครปิโตฯ

KCSUSDT Timeframe D1



กัปตัน เทรดดิ�งตัวอยา่งการใช ้ Fibonacci
ในตลาดครปิโตฯ

QTUMUSDT Timeframe D1



ขอ้คิดสาํหรบันกัลงทนุหน้าใหม่
ในตลาดครปิโตฯ

การลงทนุเป�นสิ�งที�ดี เพราะการอดออมมนัไมไ่ด้ทําให้เรารวย มนัแค่ทําให้เราไมอ่ดตาย แต่การลงทนุเท่านั�นที�จะทําให้เรา
รวย แต่แนะนําวา่ก่อนลงทนุให้คณุลงทนุในความรูก่้อนเสมอ มนัจะคุ้มค่าที�สดุ เพราะสดุท้ายแล้วถ้าคณุไมใ่ห้ค่าในความรู้
ค่าในความไมรู่จ้ะแพงกวา่เสมอ และมนัเป�นราคาที�คณุต้องจา่ย
ทักษะที�มใีนตลาด Forex มนัไปปรบัใชกั้บครปิโตฯ ได้แบบ 100% เลย ขอให้อิง skill กราฟเทคนคิรว่มด้วยเพราะกัปตัน
การนัตีเลยวา่มนัใชกั้นได้ แต่ผลของมนัเป�นแบบ Probability หรอืความเป�นไปได้ มนัไม ่100% อยูแ่ล้ว สว่นที�เหลอื
money management จะมาชว่ยเราเอง อยา่ตกมา้ตายโดยการลมืใช ้MM
ในชว่งนี�ตลาดครปิโตฯ มกัขึ�นลงตามขา่ว,ตามทวติ ,บุคคลดัง ก็จรงิ แต่การเสพขา่ว(ป�� น)มนัทําให้เราเสยีสขุภาพจติเปล่าๆ

1.

2.

3.
      แนะนําให้เลี�ยงเสพขา่วจนเกินไปและอยา่ไปเครยีดกับมนั ให้บรหิารความเสี�ยงเขา้ไว้
   4.อยา่นาํเงินรอ้นมาลงทนุ ควรบรหิารสดัสว่นการลงทนุให้ชดัเจน และต้องเป�นเงินที�นาํมาลงทนุที�หากเสยีทั�งก้อน
     แล้วชวีติเราจะไมเ่ดือดรอ้นไปกับมนั เงินก้อนนั�นละจงนาํมาลงทนุ
  5.อยา่ลืมวา่ตลาดการเงินทกุหนแห่ง มสีถิติที�นา่สนใจอยูที่�วา่ 90 % คือผูแ้พห้รอืสญูเงินให้กับตลาด มเีพยีงแค่ 10 % 
  เท่านั�นที�ยงัอยูร่อด และทํากําไรได้ในระยะยาว สิ�งที�จะทําให้นกัลงทนุแตกต่างกันอยา่งสิ�นเชงิคือ Mindset หรอืจติวทิยาการ
  เทรดเท่านั�น ที�ทกุคนมไีมเ่ท่ากัน  (ด้วยความปรารถนาดี แฟนเพจที�สนบัสนนุกัปตันมาโดยตลอด)



สนบัสนนุกัปตันด้วยการเทรด
Crypto ที�                 

โบรคเกอรใ์บอนญุาต ASIC จาก Australia
Spread ตํ�ามากๆ และทกุคําสั�งซื�อจะสง่เขา้ตลาดเท่านั�น

1 ในโบรคเกอร ์จากออสเตรเลีย เป�ดมาแล้ว 12 ป�
มคีวามนา่เชื�อถือ และปลอดภัยสงูสดุ แยกทนุลกูค้าไวที้�ธนาคารของ

ประเทศออสเตรเลยี (ธนาคารระดับ Tier-1)
 


