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บทคัดยอ 

การซื้อขายในตลาดหุนนั้นเปนธุรกิจที่สามารถสรางกําไรใหกับนักลงทุนไดอยางมาก หากนักลงทุน
สามารถซื้อและขายสินทรัพยในเวลาที่เหมาะสม แตเนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่กระทบตอการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย ดังนั้นการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการซื้อขายจึงเปนเรื่องที่ทา
ทายอยางยิ่ง  เทคนิคอยางหนึ่งที่นักลงทุนจํานวนมากนํามาใชชวยในการตัดสินใจคือ การวิเคราะหเชิงเทคนิค ซึ่งจะ
ใชการรางกราฟเชิงเทคนิค และตัวบงช้ีเชิงเทคนิคจํานวนมาก มาใชประกอบในการพยากรณการเคลื่อนไหวของ
ราคาหุนในอนาคต ตัวบงช้ีเชิงเทคนิคเหลานี้ไดมาจากการคํานวณ โดยใชขอมูลราคาหุนในอดีตและสูตร
คณิตศาสตรหรือกระบวนการคํานวณอื่น ๆ   ในชวงสิบหาปที่ผานมานี้ไดมีงานวิจัยที่นําขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ
มาประยุกตรวมกับการวิเคราะหเชิงเทคนิคนี้ เพื่อสรางกฎของการซื้อขายหุน โดยขั้นตอนวิธีดังกลาวจะเรียนรูจาก
ขอมูลหุนในอดีต และสรางกฎของการซื้อขายหุนสําหรับนักลงทุนในการซื้อขายหุนในอนาคต 

คําสําคัญ: การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม, การรางกราฟเชิงเทคนิค, ตัวบงช้ีเชิงเทคนิค, กฎการซื้อขายหุน 
 
 

Academic Article



The Journal of Applied Science                                                                                 Vol. 15 No. 1: 79-89 [2016] 
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2016.05.001 

 - 80 -

 
Abstract 

Trading in stock markets is a profitable business that can make a lot of profit to invertors if they would 
be able to buy or sell securities in the appropriate time. However, there are many factors to impact the movement 
of stock price. Therefore, the investors’ decision to choose the right time for trading is very challenging. A 
common technique which many investors take into account for helping them making their decisions is the 
technical analysis including technical plotting and many technical indicators, and this technique is used to forecast 
stock movement in the future. In addition, these technical indicators are evaluated by using mathematical formulas 
with past stock price or using other calculating process. In past fifteen years, there were researches that applied 
evolutionary algorithms with technical analysis to generate trading rules, and these algorithms worked by learning 
from past stock price, and then they generated trading rules for investors in their future stock trading.  

Keywords: genetic programming, technical plotting, technical indicators, trading rules 
 
บทนํา 

ในปจจุบันนี้เห็นจะปฏิเสธไมไดวาการซื้อขายหุนเพื่อทํากําไร เปนธุรกิจที่สามารถดึงดูดนักลงทุนจํานวน
มากใหมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากผูลงทุนสามารถทํากําไรมหาศาลไดอยางรวดเร็ว หากสามารถซื้อและ
ขายหุนไดในเวลาที่ถูกตอง อยางไรก็ตาม การที่นักลงทุนจะซื้อขายหุนเพื่อทํากําไรไมใชเรื่องที่งายนัก เนื่องจากมี
ปจจัยหลายอยางที่กระทบตอการขึ้นลงของราคาหุน ดังนั้นการซื้อและขายหุนในเวลาที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องที่ทา
ทายนักลงทุนเปนอยางยิ่ง   เทคนิคอยางหนึ่งที่นักลงทุนนํามาชวยในการซื้อขายหุนคือการวิเคราะหเชิงเทคนิค 
(technical analysis) ซึ่งจะประกอบไปดวยการรางกราฟเชิงเทคนิค (technical plotting) และตัวบงช้ีเชิงเทคนิค 
(technical indicators) จํานวนมากมายมาใชวิเคราะหจับหาแนวโนม (trend) และพยากรณการเคลื่อนไหวของราคา
หุน และสรางสัญญาณการซื้อขายหุนที่ถูกตอง เพื่อสรางกําไรใหกับนกัลงทุน ตัวบงช้ีเชิงเทคนิคเหลานี้ไดมาจากการ
คํานวณโดยใชขอมูลราคาหุนในอดีต และสูตรคณิตศาสตรหรือกระบวนการคํานวณอื่นๆ ซึ่งในปจจุบันนี้มี
ซอฟตแวรสําเร็จรูปจํานวนมากที่ใชการวิเคราะหเชิงเทคนิคสําหรับชวยนักลงทุนในการวิเคราะหเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายหุน เชน MetaStock, TradeStation, eSignal, Market Analyst เปนตน  (ดูรูปที่ 1 
ประกอบ) นอกจากนี้ไดมีการประยุกตนําขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ รวมกับการวิเคราะหเชิงเทคนิคนี้เพื่อสรางกฎ
ของการซื้อขาย (trading rules) โดยขั้นตอนวิธีดังกลาวจะเรียนรูจากขอมูลหุนในอดีต และสรางกฎของการซื้อขาย
สําหรับนักลงทุนในการซื้อขายหุนในอนาคต โดยกฎการซื้อขายนี้จะทํางานดวยการรับขอมูลราคาหุนปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง และจะทําการสรางสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายหุนใหกับนักลงทุน เมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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รูปท่ี 1. ภาพสัญลักษณของตัวอยางซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อชวยวิเคราะหขอมูลสําหรับซื้อขายหุน 

(ที่มา: LiberatedStockTrader.com, 2016) 
 
การวิเคราะหเชิงเทคนิค 

หลักสําคัญในการวิเคราะหเชิงเทคนิคเกี่ยวของกับการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา รวมถึงทิศทางของ
ราคา โดยอยูบนความเชื่อพ้ืนฐานที่วารูปแบบและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคานั้นมีอยูในตลาด และสามารถที่จะ
ถูกระบุ และนําไปใชประโยชนในการทํานายราคาของสินทรัพยลวงหนาได ซึ่งอยูบนสมมติฐานที่วาราคาในอนาคต
ของสินทรัพยนั้นจะมีแนวโนมการเคลื่อนไหวตอเนื่อง ไปยังทิศทางปจจุบันมากกวาที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ตรงกันขาม และจะใชตัวบงช้ีเชิงเทคนิคเพื่อที่จะระบุทิศทางปจจุบันของราคาใหได และทําการซื้อขายในทิศทางการ
เคลื่อนไหวปจจุบันจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนกลับของทิศทาง (Murphy, 1999) โดยการระบุจุดเปลี่ยนกลับของ
ทิศทางนี้เกี่ยวของกับหลักการของแนวรับและแนวตาน ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงของอุปสงคและอุปทานปะทะซึ่งกัน
และกัน (BrabazonและO'neill, 2006; Stockcharts.Com, 2016a) การหาระดับของแนวรับและแนวตานสามารถหาได
โดยการใชเสนทิศทาง (trend lines) หรือการหาจุดตัวหลัก (pivot point) (Wikipedia, 2016a)  

โซนของแนวรับ (zone of support)  ถูกสรางมาจากราคาที่ซึ่งมีความหนาแนนของอุปสงคอยูมาก หลักการ
คิดคือ เมื่อราคาของสินทรัพยมีการตกลงไปที่แนวรับซึ่งจะมีราคาถูกลง ผูซื้อก็จะมีแนวโนมที่อยากจะซื้อมากขึ้น
เนื่องจากสินทรัพยมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ แตผูขายก็มีแนวโนมที่ไมอยากขายออก เพราะวาจะขายไดที่ราคาต่ําไดกําไร
นอย เมื่อถึงจุดที่ราคามาถึงจุดแนวรับ เปนที่เช่ือกันวาอุปสงคจะเอาชนะอุปทานได และปองกันไมใหราคาตกลงจาก
แนวรับนี้ไปไดดังแสดงในรูปที่ 2 โดยเสนประดานลางในรูปเรียกวาเสนแนวรับ และพื้นที่ดานลางเสนนี้จะถูก
เรียกวาโซนของแนวรับ 

โซนของแนวตาน (zone of resistance) ถูกสรางมาจากราคาที่ซึ่งมีความหนาแนนของอุปทานอยูมาก 
หลักการคิดคือ เมื่อราคาของสินทรัพยมีการเพิ่มขึ้นไปที่แนวตานซึ่งจะมีราคาแพงขึ้น ผูขายก็จะมีแนวโนมที่อยากจะ
ขายมากขึ้นเนื่องจากขายสินทรัพยไดมีราคาดีขึ้นเรื่อย ๆ แตผูซื้อก็มีแนวโนมที่ไมอยากซื้อ เพราะวาจะซื้อไดที่ราคา
แพงใชเงินมาก เมื่อถึงจุดที่ราคามาถึงจุดแนวตาน เปนที่เช่ือกันวาอุปทานจะเอาชนะอุปสงคได และปองกันไมให
ราคาพุงขึ้นจากแนวตานนี้ไปไดดังแสดงในรูปที่ 3 เสนทึบดานบนในรูปเรียกวาเสนแนวตาน และพื้นที่ดานบนเสน
นี้จะถูกเรียกวาโซนของแนวตาน (Stockcharts.Com, 2016b; Wikipedia, 2016b) 
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รูปท่ี 2. เสนแนวรับและโซนของแนวรับ 
(ที่มา: Stockcharts.Com, 2016b) 

 
 

 
 

รูปท่ี 3. เสนแนวตานและโซนของแนวตาน 
(ที่มา: Stockcharts.Com, 2016b) 

 
 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวากลยุทธในการซื้อขายนั้น ควรจะขายสินทรัพยเมื่อราคาของสินทรัพยแตะที่
ระดับแนวตาน และซื้อสินทรัพยเมื่อราคาของสินทรัพยเปลี่ยนกลับมาที่ระดับแนวรับ  การที่จะระบุจุดเปลี่ยนกลับนี้
ได  จําเปนตองใชเครื่องมือคือตัวบงช้ีเชิงเทคนิค โดยมีจํานวนมากมายใหเลือกใชงาน ซึ่งมีทั้งตัวช้ีที่ใชเพียงแตราคา
ปดของสินทรัพยเพียงอยางเดียว หรือบางตัวช้ีที่มีการใชขอมูลปริมาณการซื้อขาย และขอมูลทางดานการเงินอื่น ๆ 
ประกอบในการคํานวณ ยกตัวอยางเชน คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average: MA) ที่จะเปนการปรับขอมูลของราคา
ของสินทรัพยใหมีความราบเรียบขึ้น เพื่องายตอการชี้แนวโนมทิศทางของราคา ดังแสดงสูตรการคํานวณในสมการ
ที่ (1)  

Zone of 
Resistance 

Zone of 
Support 
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โดยคา n  แทนระยะเวลายอนหลังที่จะทําการหาคาเฉลี่ย โดยสามารถแบงออกเปน 4 ระยะดังนี้ 1. ระยะสั้นมาก: 5-
10 วัน (1-2 สัปดาห)  2. ระยะสั้น: 11-25 วัน (2-5 สัปดาห) 3. ระยะกลาง: 26-75 วัน (5-15 สัปดาห) และ 4. ระยะ
ยาว: 76-200 วัน (15-40 สัปดาห) และ M ip −  คือ ราคาปดจํานวน i  วันกอนหนาวันปจจุบัน  
 ในรูปที่ 4 แสดงราคารายสัปดาหของ S&P500 ในชวงจากป ค.ศ. 2008 ถึง 2010 พรอมทั้งแสดงคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่แบบ 3 สัปดาห (เสนประ) และ 12 สัปดาห (เสนจุด) สังเกตไดวาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชวงเวลายาวกวา จะมี
ความผันผวนนอยกวา ทั้งคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบชวงเวลาสั้นกวาและราคารายสัปดาห (BrabazonและO'neill, 2006; 
Stockcharts.Com, 2016a)  
 

 
 

รูปท่ี 4. ราคารายสัปดาหของ S&P500 ต้ังแตป ค.ศ.  2008 ถึง 2010 พรอมดวย 
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3 สัปดาห (เสนประ) และแบบ 12 สัปดาห (เสนจุด) 

(ที่มา: Stockcharts.Com, 2016a) 
 
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ  (Evolutionary algorithms: EAs) เปนระบบการแกปญหาที่มีการทํางานโดยใช
คอมพิวเตอรเปนพื้นฐานซึ่งจําลองรูปแบบการทํางานมาจากกระบวนการวิวัฒนาการทางชีวภาพ โดยเริ่มตนใน
ทศวรรษของป ค.ศ. 1960 Fogel และคณะ (Fogelและคณะ, 1966) ไดเสนอการโปรแกรมเชิงวิวัฒนาการ 
(Evolutionary programming: EP) ซึ่งทํางานรวมกับเครื่องจักรสถานะจํากัด ในขณะที่ Holland (Holland, 1973) ได
แนะนําขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm: GA) ซึ่งทํางานรวมกับสายบิต รวมถึง Rechenberg  
(Rechenberg, 1973) ไดนําเสนอกลยุทธเชิงวิวัฒนาการ (Evolution strategies: ES) ที่ทํางานรวมกับเวคเตอรของ
จํานวนจริงเชนเดียวกัน ตอมาในชวงตนทศวรรษของป ค.ศ. 1990 Koza (Koza, 1992) ไดคิดคนการโปรแกรมเชิง
พันธุกรรม (Genetic programming:  GP) ซึ่งทํางานรวมกับโครงสรางตนไม และทายสุดในปค.ศ. 2001 O’Neill และ  
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Ryan (O’neilและRyan, 2001) ไดนําเสนอวิวัฒนาการทางไวยากรณ (Grammatical evolution: GE) ซึ่งทํางาน
รวมกับสายบิต และกระบวนการเชื่อมโยงดวยไวยากรณรูปแบบแบกคัส-เนาร (Backus-Naur form: BNF) 
สวนประกอบที่สําคัญการทํางานของขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการแสดงดังรูปที่ 5 (EibenและSmith, 2007)  

ขั้นแรกจะเริ่มจากการสรางประชากร (population) เริ่มตนชุดแรกของปจเจกบุคคล (individual) ซึ่งใชแทน
ผูแขงขันเริ่มตนแบบสุมจากคําตอบของปญหา และทําการคํานวณคาของฟงกชันความเหมาะสม (fitness function) 
เพื่อประเมินคุณภาพของแตละประชากร จากนั้นจะตรวจสอบวาเงื่อนไขของการหยุดเปนจริงหรือไม หากเปนจริงก็
จะสิ้นสุดการทํางาน แตหากยังไมตรงเงื่อนไขการหยุด จะทําการคัดเลือกบิดามารดา (parent selection) จาก
ประชากรเพื่อมาสรางบุตร (offspring)  โดยผานกระบวนการประยุกตตัวปฏิบัติการแปรผัน (variation operators) 
ไดแกการไขวเปลี่ยน (crossover) และการกลายพันธุ (mutation) จากนั้นในบรรดาผูสืบทอดที่ถูกสรางนั้นจะถูกทํา
การคัดเลือกเพื่ออยูรอด (survival selection) ในประชากรรุนตอไป โดยกระบวนการในการวิวัฒนาการจะดําเนินไป
อยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของปจเจกบุคคลผานประชากรหลาย ๆ รุน จนกวาเงื่อนไขการหยุดจะเปนจริง 

 

 

ประชากร 
(population)

บิดามารดา
(parents) 

บุตร 
(offspring) ประยกุตตวัปฏิบติัการแปรผนั

ไม

ใช 

การคดัเลือกบิดามารดา
(parent selection) 

การคดัเลือกเพื่ออยูรอด
(survivor selection) 

การไขวเปล่ียน
(crossover) 

คาํนวณคาความ
เหมาะสม 

สรางประชากร
เร่ิมตน 

ตรงเง่ือนไข 
การหยดุหรือไม? 

ส้ินสุดการทาํงาน
(termination) 

การกลายพนัธุ
(mutation) 

คาํนวณคาความ
เหมาะสม 

 
รูปท่ี 5. ผังงานแบบแผนทั่วไปของขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 

(ดัดแปลงจาก  EibenและSmith, 2007) 
 
การประยุกตขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการเพื่อการซื้อขายหุน 

ในชวงสิบหาปที่ผานมานี้ไดมีงานวิจัยหลายช้ิน (AllenและKarjalainen, 1999; BeckerและSeshadri, 
2003b;  BrabazonและO'neill, 2004;  Esfahanipourและคณะ, 2009;  EsfahanipourและMousavi, 2011;   Farnsworth 
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และคณะ, 2004; Fyfeและคณะ, 1999; Fyfeและคณะ, 2005; LeeและLoh, 2002; LohpetchและCorne, 2010; 
LohpetchและCorne, 2011; Mallickและคณะ, 2008; Neely, 2003; O'neillและคณะ, 2001; Potvinและคณะ, 2004) ที่
ไดนําขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการมาประยุกตรวมกับการวิเคราะหเชิงเทคนิคนี้ เพื่อสรางกฎของการซื้อขายโดย
ตัวแทนปจเจกแตละตัวจะแทนกฎของการซื้อขาย  มาประยุกตรวมกับการวิเคราะหเชิงเทคนิคนี้เพื่อสรางกฎของการ
ซื้อ โดยขั้นตอนวธิีดังกลาวจะเรียนรูจากขอมูลหุนในอดีต และวิวัฒนาการในการสรางกฎของการซื้อขายสําหรับนัก
ลงทุนในการซื้อขายหุนในอนาคตผานตัวดําเนินการแปรผัน โดยใชฟงกชันการหาความเหมาะสมในการประเมิน
คุณภาพของกฎการซื้อขาย  ตัวอยางของฟงกชันการหาความเหมาะสม เชน ผลตอบแทนสวนเกิน (excess return) ซึ่ง
ก็คือผลตอบแทนสวนที่เกินมาเมื่อเทียบกับกลยุทธการซื้อและถือหุนไว  หรือผลตอบแทนของตลาด (market return) 
ซึ่งก็คือผลตอบแทนทั้งหมดในการลงทุนในตลาดการเงิน  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการจะวิวัฒนาการกฎการซื้อขายไป
จนกวาจะถึงเงื่อนไขการหยุด เชน จํานวนรุนประชากรมีคาตามที่กําหนด (ครบ 100 รุนของประชากร เปนตน)  หรือ
ไดคาความเหมาะสมตามที่กําหนด (ผลตอบแทนที่ไดมีคาเกิน 20% ของเงินลงทุน เปนตน) 

ตัวอยางในการประยุกตขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการเพื่อการซื้อขายหุนนั้น ในหัวขอนี้มาจากงานวิจัยของ 

BeckerและSeshadri (2003b) LohpetchและCorne (2010) และ LohpetchและCorne (2011) โดยงานวิจัยเหลานี้ใช
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการคือการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม   เนื่องจากปจเจกบุคคลที่แทนกฎการซื้อขายแตละกฎนั้น
อยูในรูปโครงสรางของตนไมซึ่งงายตอการตีความและทําความเขาใจ โดยจะเปนตัวอยางของกฎสําหรับการซื้อขาย
รายเดือนและรายสัปดาหเนื่องจากผลลัพธใน AllenและKarjalainen (1999) กับ BeckerและSeshadri (2003b) ไดบงช้ี
วาการใชขอมูลแบบรายวันมีความผันผวนมากเกินไป จนยากที่จะทําการซื้อขายที่มีกําไรไดนั่นเอง นอกจากนี้การ
เลือกตัวบงช้ีเชิงเทคนิคซึ่งมีจํานวนมากอยางเหมาะสม เปนอีกปจจัยหนึ่งในความสําเร็จของการสรางกฎซื้อขาย
ที่สรางกําไร จากงานวิจัยของ BeckerและSeshadri (2003b) LohpetchและCorne (2010) และ LohpetchและCorne 
(2011)  ซึ่งรายงานผลทดลองที่ประสบความสําเร็จนั้นใชเซตของฟงกชัน (function) ประกอบไปดวยตัวดําเนินการ
บูลลีนและตัวดําเนินการความสัมพันธ และเซตของขั้วปลาย (terminal) ประกอบไปดวยตัวบงช้ีเชิงเทคนิคตาง ๆ ดัง
แสดงตัวอยางในตารางที่ 1 โดยที่ ‘หนวย’ เปนไดทั้ง ‘สัปดาห’ และ ‘เดือน’ 

ตัวอยางของกฎการซื้อขายซึ่งถูกสรางดวย GP แสดงในรูปที่ 6 ซึ่งตัวบงช้ีเชิงเทคนิคอางอิงจากตารางที่ 1 
โดยถาเปนการซื้อขายแบบรายสัปดาห (weekly trading) กฎในรูปที่ 6 จะแปลความหมายไดดังนี้ ทําการหาคาความ
จริงจากนิพจนตรรกศาสตร “คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-สัปดาห (MA-3)  นอยกวาเสนแนวตานดานลาง (LRTL) และ
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ  2-สัปดาห  (MA-2)   นอยกวาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ  10-สัปดาห  (MA-10)    และเสนแนว
ตานดานลาง  (LRTL) มากกวาจุดสูงสุดสัมพัทธของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-สัปดาหจุดที่สอง (MX-2)”  โดยถา
ผลลัพธไดคาความจริงเปนจริงแลวจะสรางสัญญาณการซื้อ แตถาคาความจริงเปนเท็จจะสรางสัญญาณการขาย 
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ตารางที่ 1. ตัวอยางเซตของฟงกชันและเซตของขั้วปลายสําหรับการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม 

เซตของ 
ฟงกชัน 

ตัวดําเนินการบูลลีน (Boolean operators):  และ (&&) , หรือ (||), นิเสธ (!) 
ตัวดําเนินการความสัมพันธ (relational operators):  มากกวา (>), นอยกวา (<) 

เซตของ 
ขั้วปลาย 

ราคา (price): ราคาเปดสําหรับหนวยปจจุบัน (OPRICE<T>), ราคาปดสําหรับหนวยปจจุบัน 
(CPRICE<T>), ราคาสูงสุดสําหรับหนวยปจจุบัน (HPRICE<T>), ราคาต่ําสุดสําหรับหนวย
ปจจุบัน (LPRICE<T>), ราคาปดสําหรับหนวยกอนหนานี้ (CPRICE<T-1>) 

คาเฉลี่ยเคล่ือนที่ (moving average): คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 2-หนวย (MA-2), คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-
หนวย (MA-3), คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 6-หนวย (MA-6), คาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 10-หนวย (MA-10) 

ตัวบงชี้แนวตานราคา (price resistance indicators): จุดต่ําสุดสัมพัทธจํานวน 2 จุดของคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่แบบ 3-หนวย, จุดต่ําสุดสัมพัทธของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-หนวย จุดแรก (MN-1), จุด
ตํ่าสุดสัมพัทธของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-หนวย จุดที่สอง (MN-2), จุดสูงสุดสัมพัทธจํานวน 2 
จุดของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-หนวย, จุดสูงสุดสัมพัทธของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-หนวย จุด
แรก (MX-1), จุดสูงสุดสัมพัทธของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3-หนวย จุดที่สอง (MX-2) 

ตัวบงชี้เสนทิศทาง (trend line indicators): เสนแนวตานดานลางสรางจากเสนความชันบนจุดต่ําสุด
สัมพัทธ 2 จุด (LRTL), เสนแนวตานดานบนสรางจากเสนความชันบนจุดสูงสุดสัมพัทธ 2 จุด 
(UTRL) 

 
 

และ 

และ < 

LRTL MA-3 < 

MA-10 MA-2 

> 

MX-2 LRTL  
 

 
รูปท่ี 6. ตัวอยางของกฎการซื้อขายในประชากรของการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม 

(ดัดแปลงจาก  BeckerและSeshadri, 2003a) 
 



The Journal of Applied Science                                                                                 Vol. 15 No. 1: 79-89 [2016] 
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2016.05.001 

 - 87 -

 
สรุป 

การสรางกฎการซื้อขายดวยการวิเคราะหเชิงเทคนิคเพื่อสรางสัญญาณซื้อขายที่สรางกําไรนั้น สามารถใช
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการมาประยุกตในการสรางกฎการซื้อขายดังกลาวไดอยางเหมาะสม โดยสุมสรางกฎการซื้อ
ขายขึ้นมาในประชากรรุนแรก กฎแตละกฎก็คือสมาชิกหรือปจเจกบุคคล จากนั้นใชกลไกในขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ
เพื่อสรางกฎใหมจากการแลกเปลี่ยนจีน (gene) ที่ดีระหวางกฎบิดามารดา (การไขวเปลี่ยน) ซึ่งเลือกมาจากประชากร
ที่มีคุณภาพโดยตัดสินจากคาของฟงกชันหาคาเหมาะสม หรือสุมเปลี่ยนบางสวนของกฎ (การกลายพันธุ) เพื่อ
คาดหวังวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไดกฎการซื้อขายที่ดีกวาเดิม  กฎแตละกฎจะแขงขันกันเองเพื่อเปนประชากร
รุนถัดไป ผานกระบวนการคัดเลือกผูอยูรอดโดยตัดสินจากคาความเหมาะสมเพื่อประเมินคุณภาพของแตละ
ประชากร  ซึ่งกฎที่มีคุณภาพมากโอกาสที่จะอยูรอดยิ่งมีสูง และจากผลงานวิจัยใน BeckerและSeshadri (2003b) 
Esfahanipourและคณะ (2009) LohpetchและCorne (2010) และ LohpetchและCorne (2011) บงช้ีวาการประยุกตใช
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการรวมกับการวิเคราะหเชิงเทคนิคนั้นสามารถสรางกฎการซื้อขายที่มีคุณภาพและสรางกําไร
ได 
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