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“รูวิเคราะหเทคนิค... พิชิตโอกาสลงทุน (6) : 
รูปแบบการกลับตัว” 

 
ประจบ วงษนิ่ม (ป.ดัชนี)    

นักวิชาการอิสระ   
 

รูปแบบการกลับตัว (Reversal Pattern) นับเปนรูปของกราฟแผนภูมิที่ใชบอกทิศทางการกลับตัวของดัชนี 
หรือราคาหุน รวมไปถึงดัชนีฟวเจอรส ซึ่งสัญญาณการกลับตัวชวงปลายตลาดขาลงจะใชเปน “จุดเขาซื้อ” และสัญญาณ
กลับตัวปลายตลาดขาขึ้นจะใชเปน “จุดขาย” การใชรูปแบบกลับตัวปลายตลาดขาลงเพ่ือเปนจุดเขาซ้ือ ควรใชเคร่ืองมือ
ทางเทคนิค เชน สัญญาณ Bullish Divergence ของ MACD Histogram หรือ RSI รวมกับปริมาณการซ้ือขายเพื่อ
สนับสนุนความแมนยําของสัญญาณการกลับตัว 

หัวและไหล (Head and Shoulders) 

รูปแบบการกลับตัวหัวและไหล เปนสัญญาณกลับตัวในปลายตลาดขาขึ้น ประกอบดวยไหลซาย ศีรษะ และ
ไหลขวา เม่ือดัชนีหรือราคาหุนปรับลดลงปดตํ่ากวาเสนคอ (Neckline) จะใชเปนจุดขาย หรือจุดตัดขาดทุน ระยะทางที่วัด
จากศีรษะมาถึงเสนคอ จะนํามาใชวัดราคาเปาหมาย (Measuring Target) เม่ือดัชนีหรือราคาไมสามารถยืนปดเหนือเสน
คอ  

 

ราคาหุน TOP จากกราฟรายสัปดาห ชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 – กรกฎาคม 2554 เกิดรูปแบบกลับหัวและ
ไหล (Head and Shoulders) เม่ือราคาหุนปรับลดลงปดตํ่ากวาแนวรับของเสนคอ (Neckline) นักลงทุนตองขายหุนหรือ
ตัดขาดทุน เนื่องจากราคาหุนมีทิศทางปรับตัวลดลงไปหาราคาเปาหมายที่ 52.50 บาท 

ขอแนะนํา นักลงทุนที่นิยมใชปจจัยทางเทคนิค ควรนําหุนออกทยอยขายเม่ือราคาปรับขึ้นเหนือ 80 บาท 
เนื่องจากเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ MACD Histogram ซึ่งจะทําใหสามารถทํากําไรไดมากกวาขายท่ีราคา
ตํ่ากวา 71 บาท หรืออยางนอยเม่ือเกิดสัญญาณนี้นักลงทุนควรหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุนเพื่อปองกันการติดสูง  
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หัวและไหลกลับหัว (Inverted Head and Shoulders) 

สัญญาณกลับตัวรูปหัวและไหลกลับหัว เปนสัญญาณปลายตลาดขาลง ดัชนีหรือราคาหุนจะกอตัวเปนไหล
ซาย ศีรษะ ตามดวยไหลขวา การเกิดสัญญาณกลับที่ดีตองมีปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นหนาแนนและตอเนื่องชวงบริเวณ
ไหลขวา และเม่ือราคาทะลุผานแนวตานของเสนคอ ระยะทางจากศีรษะถึงเสนคอจะใชวัดราคาเปาหมายเม่ือราคายืนปด
เหนือเสนคอขึ้นไปได 

  

ราคา Spot Gold จากกราฟรายวัน เกิดรูปแบบการกลับตัว หัวและไหลกลับหัว (Inverted Head and 
Shoulders) ชวงเดือนธันวาคม 2552 – เมษายน 2553 เม่ือราคาทองคําทะลุผานแนวตานที่ 1,130 เหรียญ ราคาดีดตัว 
ขึ้นไปท่ีราคาเปาที่ระดับ 1,245 เหรียญ นักเก็งกําไรควรเขาซ้ือเม่ือราคาทะลุผานแนวตานของเสนคอ และหาจังหวะขาย 
ที่ราคาเปาหมาย สวนนักลงทุนควรทยอยเขาซ้ือเม่ือราคาปรับลดลงจาก 1,080 – 1,050 เหรียญ และเกิดสัญญาณ Bullish 
Divergence ของ MACD Histogram และทยอยขายเม่ือเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ MACD Histogram 

สามยอดบน (Triple Top) 

รูปแบบสามยอดบน เปนสัญญาณกลับตัวปลายตลาดขาขึ้น โดยดัชนีหรือราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตาน
แนวระนาบใกลเคียงกันถึงสามยอด และเม่ือดัชนีหรือราคาออนตัวลงไประดับหนึ่งกลับมีแรงซื้อเขามาเกิดเปนแนวรับของ
เสนคอ (Neckline) เม่ือราคาปรับลดลงปดตํ่ากวาเสนคอจะเปนจุดขาย หรือจุดตัดขาดทุน ระยะทางที่วัดจากยอดกลางถึง
เสนคอจะใชเปนระยะทางท่ีวัดราคาเปาหมายเม่ือดัชนีหรือราคาหลุดแนวรับเสนคอ 
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ราคาหุน KMC จากกราฟรายสัปดาห ชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2535 ราคาหุนสรางยอดสูงสามยอด
ใกลเคียงกันที่ระดับ 110 บาท +/- และเม่ือราคาหุนปรับลดลงหลุดแนวรับของเสนคอที่ระดับ 67 บาท ราคาหุนจะมีราคา
เปาหมายปรับลดลงไปท่ีระดับ 22 บาท เม่ือราคาหุนหลุดเสนคอหากนักลงทุนไมนําหุนออกขายหรือตัดขาดทุน ราคา 
จะสรางความเสียหายใหกับการลงทุน 

แตถานักลงทุนสังเกตใหดีจะพบวาราคาหุนที่ปรับตัวขึ้นทําราคาสูงในยอดแรกหรือยอดที่สอง สัญญาณ MACD 
Histogram กลับเกิดสัญญาณ Bearish Divergence นักลงทุนที่นิยมใชปจจัยทางเทคนิคควรนําหุนทยอยออกขาย หรือ
หลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุนเพื่อปองกันการติดสูง 

สามยอดลาง (Triple Bottom) 

รูปแบบสามยอดลาง เปนสัญญาณกลับตัวในตลาดขาลง ดัชนีตลาดหรือราคาหุนจะปรับลดลงไปถึงจุดหนึ่ง
แรงซ้ือจะมีเขามา แตเม่ือดัชนีหรือราคาปรับตัวขึ้นถึงระดับจะเกิดแรงขายออกมา จุดตํ่าเกาจะทําหนาที่เปนแนวรับดัชนี
หรือราคาหุนในแนวราบระดับใกลกันถึงสามยอด และเม่ือดัชนีหรือราคาปรับขึ้นแนวตานจะเปนแนวราบเกิดเปนเสนคอ 
(Neckline) ระยะทางที่ลากจากยอดกลางถึงเสนคอจะใชวัดราคาเปาหมายเม่ือดัชนีหรือราคาผานแนวตานของเสนคอขึ้น
ไปไดดวยปริมาณการซ้ือขายที่หนาแนนและตอเนื่อง นักเก็งกําไรควรเขาซ้ือเม่ือราคาสามารถทะผานแนวตานของเสนคอ 

  

ราคาหุน NTS จากกราฟรายวัน เกิดสัญญาณกลับแบบสามยอดลาง (Triple Bottom) ชวงเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2536 ที่มีแนวรับเปนแนวระนาบที่ระดับ 40.50 บาท และแนวตานของเสนคออยูที่ 47.25 บาท เม่ือราคาทะลุ
ผานแนวตานของเสนคอและปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จะใชเปนจุดซื้อเพื่อเก็งกําไร โดยมีเปาหมายทํากําไรอยูที่ 
54 บาท แตถาเปนนักลงทุนควรทยอยเขาซ้ือเม่ือราคาหุนออนตัวลงเขาหาจุดตํ่าที่ 40.50 บาท และสัญญาณ MACD 
Histogram เกิดสัญญาณ Bullish Divergence และทยอยขายออกเมื่อราคาปรับขึ้นแตเกิดสัญญาณ Bearish 
Divergence 
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สองยอดบน (Double Top) 

สองยอดบน เปนสัญญาณกลับตัวในชวงปลายตลาดขาขึ้น เม่ือดัชนีหรือราคาดีดตัวขึ้นไปถึงระดับหนึ่งจะเกิด
แรงขายออกมา และเม่ือราคาออนตัวลงก็จะเกิดแรงซ้ือกลับเขามา ทําใหดัชนีหรือราคาปรับตัวขึ้นแตไมสามารถผานแนว
ตานของจุดสูงเกา ดัชนีและราคาเผชิญแรงขายจนราคาหลุดแนวรับของจุดตํ่าเกาที่เปนเสนคอ (Neckline) ซึ่งจะใชเปนจุด
ขายหรือจุดตัดขาดทุน ระยะทางที่ลากจากจุดก่ึงกลางสองยอดมาถึงแนวรับของเสนคอ จะใชเปนตัววัดราคาเปาหมายท่ี
ราคาจะปรับลดลงไป 

  

ราคาหุน SCC จากกราฟรายวัน ปรับตัวขึ้นทําสองยอดบน (Double Top) ที่ระดับราคา 386 บาท ชวงเดือน 
มีนาคม – สิงหาคม 2554 มีแนวรับของเสนคออยูที่ 331 บาท และเม่ือราคาหลุดแนวรับนี้ลงไป ราคาหุนมีเปาหมายที่จะ
ปรับลดลงไปที่ราคาเปาหมายที่ 279 บาท กรณีที่ราคาหลุดแนวรับที่ 331 บาท ซึ่งจะใชเปนจุดขายหรือจุดตัดขาดทุน  
แตถาสังเกตใหดีจะพบวาเม่ือราคาปรับตัวขึ้นไปที่ระดับราคา 386 บาททั้งสองครั้ง สัญญาณ MACD Histogram เกิด
สัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งควรใชเปนจุดขายไดดี หรือควรหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุนเพื่อปองกันการติดสูง 

สองยอดลาง (Double Bottom) 

สองยอดลาง เปนสัญญาณกลับตัวปลายตลาดขาลง เม่ือดัชนีหรือราคาปรับลดลงถึงจุดหนึ่งจะเกิดแรงซ้ือกลับ
เขามา ดัชนีหรือราคาปรับตัวขึ้นไปถึงจุดหนึ่งจะเผชิญแรงขายออกมา กดดัชนีหรือราคาลงเขาหาแนวรับของจุดตํ่าเกา  
แรงซ้ือที่มีเขามาดันดัชนีหรือราคาทะลุผานแนวตานของจุดสูงเกาที่เปนเสนคอ (Neckline) ดวยปริมาณการซ้ือขาย 
ที่หนาแนนและตอเนื่อง นักเก็งกําไรควรใชเปนจุดเขาซ้ือ และขายท่ีราคาเปาหมายท่ีวัดระยะทางจากจุดก่ึงกลางสองยอด
ลางลากถึงเสนคอ 



 

 

หุนสามญั 

5 

  

ราคาหุน BAY จากกราฟรายวันปรับลดลงไปทํารูปแบบ Double Bottom ชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2554  
ที่มีแนวรับอยูที่ 18.20 บาท และแนวตานของเสนคออยูที่ 22.50 บาท เม่ือราคาทะลุผานแนวตานของเสนคอปริมาณการ
ซื้อขายหนาแนนและตอเนื่อง นักเก็งกําไรควรเขาซ้ือ เปาหมายทํากําไรอยูที่ 26.75 บาท สําหรับนักลงทุนควรทยอยเขาซ้ือ
เม่ือราคาปรับลดลงเขาหาจุดตํ่าที่ 18.20 บาท และสัญญาณ MACD Histogram เกิดเปน Bullish Divergence และรอ
จังหวะทยอยขายเม่ือราคาหุนปรับตัวขึ้นแตสัญญาณ MACD Histogram เกิดเปน Bearish Divergence 

หลังคาโคง (Dumpling Top) 

หลังคาโคง เปนสัญญาณกลับตัวชวงปลายตลาดขาข้ึน เม่ือดัชนีหรือราคาหุนปรับตัวขึ้นไปถึงจุดหนึ่งปริมาณ
การซื้อขายจะลดลง ราคาหุนแกวงตัวออกดานขางและจุดสูงยกลงตํ่า (Lower high) เม่ือราคาปรับลดลงพรอมเกิดชองวาง 
(Gap) ปริมาณการซ้ือขายที่เพิ่มขึ้น จะใชเปนจุดขายหรือจุดตัดขาดทุน 

  

ราคาหุน BLA จากกราฟรายวัน ราคาหุนปรับตัวขึ้นตอเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2554 กอนที่จะปรับตัวขึ้นไป 
ทําราคาสูงที่ 59.50 บาท จากนั้นราคาหุนแกวงตัวออกดานขางและจุดสูงยกตํ่าลงตอเนื่อง และในวันที่ 22 กันยายน 2554 
ราคาหุนเปดลงแบบมีชองวาง (Gap) ที่ระดับราคา 50.75 – 51.50 บาท และปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้น ถือเปนจุดขาย
หรือจุดตัดขาดทุน แตถาสังเกตใหดี เม่ือราคาปรับตัวขึ้นทําราคาสูงที่ 59.50 บาท สัญญาณ MACD Histogram เกิด
สัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งจะใชเปนจุดขายที่ดี หรือควรหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุนเพื่อปองกันการติดสูง 
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ทองกระทะ (Fry Pan Bottom) 

ทองกระทะ เปนสัญญาณกลับตัวชวงปลายตลาดขาลง ดัชนีหรือราคาหุนปรับตัวลดลงไปถึงจุดหนึ่งแรงซื้อ 
จะเร่ิมกลับเขามา จุดตํ่าจะเร่ิมยกสูงขึ้น ปริมาณการซ้ือขายจะเพิ่มขึ้นตรงกลางทองกระทะกอนที่จะลดลง จากนั้นดัชนีหรือ
ราคาแกวงตัวขึ้นมีการเปดกระโดดขึ้นแบบมีชองวาง (Gap) ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้น จะใชเปนจุดเขาซ้ือเพื่อเก็งกําไร
หรือลงทุนระยะส้ัน 

  

ราคาหุน THAI จากกราฟรายวัน ชวงเดือนตุลาคม 2551 – เมษายน 2552 ราคาหุนแกวงตัวลดลงไปทําจุดตํ่า 
ที่ 6.40 บาท ชวงเดือนธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นแลวลดลง ชวงปลายเดือนมีนาคม
ปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและตอเนื่อง ราคาหุนเปดกระโดดแบบมีชองวาง (Gap) ที่ระดับราคา 13 บาท
ชวงตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนจุดยืนยันการเขาซ้ือ 

กรณีที่ตองการเขาซ้ือเพื่อการลงทุนควรทยอยเขาซ้ือเม่ือราคาปรับลดลงทําราคาตํ่าที่ 6.40 บาท และสัญญาณ 
MACD Histogram เกิดสัญญาณ Bullish Divergence และรอจังหวะขายเม่ือเกิดสัญญาณ Bearish Divergence 

Broadening Top 

สัญญาณกลับตัวแบบ Broadening Top เปนสัญญาณกลับตัวชวงปลายตลาดขาขึ้น ลักษณะของการกลับตัว
จะพบวาจุดสูงที่จุด 5 สูงกวาจุด 3 และจุด 3 สูงกวาจุด 1 ขณะที่จุด 2 และจุด 4 เปนแนวรับในแนวราบ เม่ือดัชนีและราคา
หลุดแนวรับนี้ลงไปจะใชเปนจุดขายหรือจุดตัดขาดทุน 
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ราคาหุน BOA จากกราฟรายวัน ชวงเดือนพฤศจิกายน 2536 – มกราคม 2537 จะเห็นวาราคาหุนที่จุด 1 ทํา
ราคาสูงที่ 61 บาท จุด 3 ทําราคาสูงที่ 65 บาท และจุด 5 ทําราคาสูงที่ 68 บาท ราคาหุนสามารถสรางราคาสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ขณะที่แนวรับของจุด 2 และ 4 อยูที่ 54.50 บาท เม่ือราคาหลุดแนวรับนี้ลงไปจะใชเปนจดุขายหรือตัดขาดทุน 

แตถานักลงทุนสังเกตท่ีจุด 3 และจุด 5 ที่ราคาสรางจุดสูงขึ้นตอเนื่อง แตปริมาณการซ้ือขายกลับลดลง และ
สัญญาณ MACD Histogram กลับเกิดสัญญาณ Bearish Divergence นักลงทุนที่นิยมใชปจจัยทางเทคนิค จึงควรนําหุน
ออกทยอยขายเม่ือเกิดสัญญาณนี้ และควรหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุนเพื่อปองกันการติดสูง 

Isolated Island Top 

Isolated Island ขาขึ้น เปนสัญญาณกลับตัวชวงปลายตลาดขาข้ึน โดยดัชนีหรือราคาเม่ือปรับตัวขึ้นจะมีการ
เปดกระโดดขึ้นแบบมีชองวาง (Gap) และในชวง 2 – 3 วันถัดมาดัชนีหรือราคาปรับลดลงแบบมีชองวาง (Gap) เปนการ
ตอกยํ้าวาดัชนีหรือราคาหุนกําลังกลับตัวลง จะใชสัญญาณนี้เปนจุดขาย 

  

ราคาหุน CNS จากกราฟรายวัน ชวงปลายป 2536 ตอเนื่องกับตนป 2537 ราคาหุนปรับตัวจากราคา 100 บาท
ขึ้นตอเนื่องไปจนถึงราคา 130 บาท กอนที่จะเปดกระโดดขึ้นแบบมีชองวางและขึ้นไปทําราคาสูงที่ 155 บาท จากนั้นราคา
หุนปรับลดลงแบบมีชองวาง เปนการยืนยันการเกิดสัญญาณกลับรูป Isolated Island ขาขึ้น จะใชเปนจุดขายหรือจุดตัด
ขาดทุน 

ชวงที่ราคาปรับตัวขึ้นทําราคาสูงที่ 140 – 150 บาท ราคาหุนปรับตัวขึ้น แตสัญญาณ MACD Histogram กลับ
เกิดสัญญาณ Bearish Divergence นักลงทุนจึงควรใชสัญญาณนี้เปนจุดขาย เพราะจะทําใหไดกําไรดีกวาวันที่เปดลง
แบบมีชองวาง และควรหลีกเล่ียงการเขาซ้ือหุนเพื่อปองกันการติดสูง 
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Isolated Island Bottom 

Isolated Island ขาลง เปนสัญญาณกลับตัวชวงปลายตลาดขาลง ดัชนีหรือราคาจะปรับลดลงตอเนื่องและเปด
กระโดดลงแบบมีชองวาง จากนั้นดัชนีหรือราคาจะปรับฐานกอนเปดกระโดดขึ้นแบบมีชองวาง ซึ่งสัญญาณการกลับตัวขึ้น
จะถูกยืนยันดวยปริมาณการซ้ือขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและตอเนื่อง จะใชสัญญาณนี้เปนจุดเขาซ้ือ ดัชนีหรือราคา
จะมีรูปแบบการปรับตัวขึ้นเปนรูป V-shape 

  

ราคาหุน PTTEP จากกราฟรายวัน ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2554 ราคาหุนทรุดตัวลงจาก 160 บาทไปถึง
ราคา 139 บาท กอนที่จะเปดลงแบบมีชองวางลงไปทําราคาตํ่าที่ 131 บาท จากน้ันราคาหุนแกวงตัวขึ้นมาท่ี 142 บาท 
กอนที่จะเกิดกระโดดขึ้นแบบมีชองวาง ปริมาณการซื้อขายขยับเพิ่มขึ้น เปนการยืนยันสัญญาณกลับตัวแบบ Isolated 
Island ขาลง รวมกับสัญญาณ Bullish Divergence ของ MACD Histogram จะใชเปนจุดซื้อ จากนั้นราคาหุนปรับตัวขึ้น
เปนรูป V-shape 

สัญญาณกลับตัวยังมีรูปแบบการกลับตัวอีกหลายรูปแบบ ที่หยิบยกมานี้เปนเพียงบางสวนเทานั้น สัญญาณ
กลับตัวบางครั้งอาจดูจากกราฟแทงเทียน (Candlestick) ซึ่งนักลงทุนสามารถใชวิเคราะหรวมกันได เม่ือเกิดสัญญาณ 
กลับตัวตามที่กลาวมาขางตน นักวิเคราะหและนักลงทุนที่นิยมปจจัยทางเทคนิคจะเช่ือวาดัชนีหรือราคาจะกลับตัวตาม
สัญญาณ เนื่องจากนักวิเคราะหและนักลงทุนมีความเช่ือในปรัชญาการวิเคราะหหุนดวยปจจัยทางเทคนิค คือ 
“ประวัติศาสตรซ้ํารอย” 
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