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บริหารธุรกิจ - การลงทุนสวนบุคคล

• ตลาดหุนไมไดมีแคขาขึ้น แลวถาจูๆ มันวิ่งออกดานขางละ จะเทรดรันเทรนดกันอยางไร  
   แบบไมตองเฝาหนาจอ ทั้งๆ ที่โอกาสเทรดชนะมีเพียงราว 50 เปอรเซ็นต

• จะเทรดอยางไรเพื1อใหเจอการเทรดที่แพคำเล็กๆ แตชนะคำใหญๆ ได

• แนวคิดการยอมรับวาการชนะเพียงราว 50 เปอรเซ็นต เปนสวนหนึ่งของการเทรด  
  และเปนธรรมชาติของตลาด Sideway แลวเราจะหาหุนที่ถาชนะ แลวไดกำไรเยอะๆ  
  อยางมีความสุขไดอยางไร

• นักเขียน Best Seller หนังสือ หุนพลิกชีวิต ที่เปนหนังสือทรัพยากรยอดนิยม
   หองสมุดมารวย 4 ปติดตอกัน (พ.ศ. 2557-2560) ในหมวด 20 หนังสือ
   ดานการเงินการลงทุนที่มียอดการยืมคืนสูงสุดแหงป  

• เจาของสถาบัน ABL เนนสอนเทรดหุนสาย Technical Analysis

• ไดรับคูปองนวัตกรรมจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
  หัวขอดานการวิเคราะหหุนไทย (ผลงานรวมกับนักเขียนซีเอ็ดอีก 1 ทานคือ
  นพ. อนันต ขอมงคลอุดม)

• อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักลงทุน เทรดเดอร นักธุรกิจ
   และวิทยากร
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หนังสือ หุ้นพลิกชีวิต ที่ผมได้เขียนไปเมื่อสี่ปที่แล้ว หลังจากวาง
แผงไป ก็มีอีเมล เฟซบุค มาบอกผม เกี่ยวกับการน�าไปประยุกต์ไป

กับระบบเทรดที่มีอยู่แล้ว จนได้ผลส�าเร็จ ผมขอขอบคุณ และขอเป็นก�าลังใจ
ให้ทุกท่านต่อไป ใครส่งข้อมูลอะไรมา ว่าน�าไปประยุกต์กับระบบเทรดของเขา
ได้อย่างไร สามารถติดตามผลได้ ในเฟซบุคเพจ หุ้นพลิกชีวิต นะครับ

หลังจากที่ หุ้นพลิกชีวิต ออกไป ตลาดหุ้นไทยก็ได้เป็นขาขึ้นต่อไป
อีกหน�อย ขึ้นมาเร่ือยๆ ทุกคนก็มีความสุขกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
ตัวเอง จนมาถึงท้ายป 2014 ที่ SET เร่ิมไม่ไปต่อ และเกิดอาการวิ่งออก
ด้านข้าง (Sideway) ผสมกับการขึ้น ที่ขึ้นช้าๆ เหมือนคนขาเป็นเหน็บชา
จากโรคเบาหวานผสมปวดข้อจากโรคเกาท์ แล้วเดินขึ้นบันไดเพื่อไปท�า
กายภาพบ�าบัด ส่วนตอน SET ถ้าลง ก็ลงเหมือนลิฟต์จะขาด ตามรูปที่ 1

เส้นประ คือ SMA 20 Week 
เส้นด า คือ SMA 50 Week 
เส้นด าหนา คือ SMA 200 Week 

1 

2 3 

ปลายปี 2014 

[กราฟ Week] 

เส้นประ คือ SMA 20 Week
เส้นด�า คือ SMA 50 Week
เส้นด�าหนา คือ SMA 200 Week

 
รูปที่ 1
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จะเห็นได้ว่า ช่วงของความสุขเกิดขึ้นเมื่อ SET มีราคาเหนือเส้น
Simple Moving Average 20 สัปดาห์, 50 สัปดาห์ และ 200 สัปดาห์ ไป
เร่ือยๆ (เร่ืองการใช้ Moving Average นีพ้ดูแล้วใน หุน้พลิกชีวติ) ซ่ึงจดุวงกลม
ที่ 1 และ 2 ก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในเทรนด์ขาขึ้น นั่นคือ หาก
เกดิการเสยีทรงแล้ว แต่ไม่น�าเกลยีดขนาดทีห่ลดุ SMA 200 สปัดาห์ลงไปด้วย 
(ไม่หลุดเส้นด�าหนา) ราคาก็จะพอไปต่อได้อยู่ เช่น วงกลมที่ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ SET ร่วงแล้ว หุ้นส่วนมากจะร่วงตามอย่างหนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่
เทรดเดอร์ต้องอดทนกับภาวะ Drawdown นี้ กล่าวคือ หาตัวรันเทรนด์ยาก 
ต่อให้เจอก็อาจรันเทรนด์ได้สักพัก แล้วก็ต้องขาย โดยที่ก�าไรอาจจะได้ไม่เยอะ
เท่าตอนที่ SET เป็น Bullish อย่างที่ผ่านมา

ค�าถามคือ วงกลมที่ 3 มันเริ่มออกอาการว่า ถ้ามันลงจริงแบบแรงๆ
มันสามารถท�าได้ เพราะมันเป็นการลงแบบท�าให้เส้น SMA 200, 50, 20 
สัปดาห์ กลับหัวลงมา แต่ยังดีที่ชักกลับขึ้นไปได้ แต่ค�าถามคือ แล้วสมมติว่า
ถ้า SET มันเขย่าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ล่ะ จนเกิดวงกลมที่เป็นลักษณะของ SET
ร่วงท�าเส้น SMA ไม่จัดเรียง เกิดวงกลมที่ 4, 5, 6, 7, 8 ไปเรื่อยๆ โดยที่ 
SET ไม่สามารถเอาชนะ Historical High ที่เคยท�าได้ แล้วถ้ามันเป็นแบบ
นี้ไปเรื่อยๆ ซัก 4 ปล่ะ พอร์ตเราก็โตยากแน�นอน เพื่อให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
สามารถดูได้ ในรูปที่ 2

? 
? 
? 

วันที่ 2 มกราคม  
ปี 2013 

วันที่ 17 สิงหาคม 
ปี 2017 

วันท่ี 2 มกราคม 
ป 2013

วันที่ 17 สิงหาคม 
ป 2017

 
รูปที่ 2
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ดังนั้น ตลาด Sideway เทรดเดอร์จึงต้องใช้ทักษะสูงขึ้นในการเทรด
(ยังไม่พูดถึงการ Short หุ้น) ถ้าตั้งใจหาจริงๆ ก็จะเจอ หากไม่เป็นแบบนั้นก็
เทรดหุ้นแบบระยะสั้น รันเทรนด์เป็นรอบๆ แทน เพราะต่อให้ SET Sideway
มันก็ยังพอมีหุ้นที่เรียกว่า หุ้นหน้าด้าน ไม่สน SET อยู่ เราก็หาหุ้นเหล่านั้นมา
ให้ได้ แต่ต้องใช้ทักษะความเข้าใจทาง Technical Analysis ที่สูงขึ้น หากพูด
เป็นตัวเลขกลมๆ หุ้นไทยก็วิ่งออกด้านข้างมาเป็นเวลาได้ราว 4 ป จะ 5 ปแล้ว

ปญหาที่หลายท่านเจอตอนนี้คือ มันมีหุ้นน้อยลงท่ีจะว่ิงเหมือนใน
หนังสือ หุ้นพลิกชีวิต นั่นเพราะ SET มีแนวโน้ม Sideway (วิ่งออกด้านข้าง) 
และเมื่อไหร่ทีเ่ป็นขาลง (Downtrend) ตลาดกต็ายเรยีบ แต่หากพจิารณาจรงิๆ
แล้ว ตลาดเหวี่ยงแบบนี้มันก็ยังพอมีหุ้นที่ท�าให้เล่นรอบ และมีก�าไรระดับ
50-100 เปอร์เซ็นต์ต่อตัวได้อยู่ แม้ SET จะเป็น Downtrend หรือ Sideway 
แต่ช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยและการถือ และมีทักษะในการปด
ท�าก�าไร ว่าถ้าหลุดเส้นแนวโน้มหลักก็ต้องออก เพราะตอนนี้เป็นช่วงหน้าสิ่ว
หน้าขวาน ไม่ค่อยเจอหุ้นที่วิ่งแรงๆ ไกลๆ ระดับบวก 400 เปอร์เซ็นต์ได้ ใน
ช่วงนี้ แต่ถ้าวิ่งราว 30-100 เปอร์เซ็นต์แล้วออกให้ทันก็พอมีอยู่บ้าง แต่มัน
จะไม่ใช่ประเภทขึ้นแล้วขึ้นเลย รันเทรนด์ได้ไกลๆ เหมือนตอนที่ SET เป็น 
Bullish ชัดเจน แต่ลักษณะของการขึ้นของหุ้นหลายตัว ในขณะที่ SET เป็น 
Sideway จะกระท่อนกระแท่นเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

ลักษณะที่ 1 ขึ้นแล้วขึ้นเลย 
ลักษณะการขึ้นแล้วขึ้นเลย ดูตามรูปที่ 3

ในรูปที่ 3 จะเห็นว่า แม้ดัชนี SET ได้วิ่งออกด้านข้างมาราว 8 เดือน 

แต่ก็ยังมีหุ้นที่ขึ้นแรงๆ ได้อยู่บ้าง เช่นในตัวอย่างนี้ ดัชนี SET 8 เดือน ก็วิ่ง

ออกด้านข้าง ตัดเส้น SMA 50 ขึ้นลงไปมา แต่ตัวนี้ยืนเหนือเส้น SMA 50 

ตลอด และขึ้นไปเรื่อยๆ จนราคาบวกไปราว 375 เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆ ที่ดัชนี SET 

ได้วิ่งออกด้านข้าง
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4 มกราคม 2017 17 สิงหาคม 2017 

SET วิ่ง Sideway 8 เดือน แต่ตัวนี ้พุ่งขึน้ราว 375% 

SET Sideway ในกรอบ 

(1/3 ขึน้แล้วขึน้เลย) 

SET Sideway ในกรอบ

17 สิงหาคม 20174 มกราคม 2017 (1/3 ขึ้นแลวขึ้นเลย)

 

รูปที่ 3

ลักษณะที่ 2 เจอในตลาด Sideway
เปนหุ้นที่จบรอบไว

หุ้นขาขึ้นในลักษณะที่สองที่เจอในตลาด Sideway นี้ จะเป็นหุ้นที่จบ
รอบไว ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 4

 

4 มกราคม 2560 17 สิงหาคม 2560 

มีจังหวะซือ้ราว 2.30 - 3 บาท 
ไปขายราว 4.70 - 5 บาทได้อยู่ 

B 

SET Sideway ในกรอบ 

A 

4 มกราคม 2017 (2/3 ขึน้แล้วจบรอบ) 
ต้องออกแถวนี ้(หลุด SMA 50) 

(2/3 ขึ้นแลวจบรอบ)

SET Sideway ในกรอบ

4 มกราคม 2017

 

รูปที่ 4
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ในตัวอย่างรูปที่ 4 จะเห็นว่า หุ้นประเภทนี้ ขณะที่ ดัชนี SET ก�าลัง
หลับใหล เขาก็ฉวยโอกาสพุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และลงได้อย่างรวดเร็วเช่น
เดียวกัน และลงแล้วลงเลย ว่าแต่รอบใหม่อีกทีจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่เรา
ต้องตามรอบของหุ้นตัวนี้ให้ทัน ทั้งจังหวะเข้าและจังหวะออก ถ้าไม่ออกจาก
ที่บวก 100 เปอร์เซ็นต์ รับรองว่าลงมาถึงทุน และเผลอๆ จะขาดทุนหลังจาก
นั้นอีกด้วย ดังนั้น ต้องไล่รอบเข้าและออกในกรอบ A ให้ทัน และออกในจุด
ที่ลูกศร B ชี้ให้ทันส�าหรับหุ้นประเภทนี้

ลักษณะที่ 3 หุ้นท่ีว่ิงขึ้นลงแรง แต่ภาพรวมก็ยังข้ึน
ตวัอย่างสดุท้ายของหุน้ทีพุ่ง่ข้ึน และว่ิงในตลาดตอนทีดั่ชนี SET เคล่ือนที่

ออกด้านข้าง มันจะตัดขึ้นตัดลงเส้น SMA 50 เพราะแรงเหวี่ยง แต่ภาพรวม

ก็ขึ้นได้ ซึ่งตัวอย่างจะอยู่ในรูปที่ 5

 

(3/3 วิ่งขึน้ลงแรง แต่ภาพรวมกย็ังขึน้) 

SET วิ่ง Sideway 8 เดือน แต่ตัวนี ้พุ่งขึน้ราว 52% 

SET Sideway ในกรอบ 

4 มกราคม 2017 17 สิงหาคม 2017 

SET Sideway ในกรอบ

4 มกราคม 2017 17 สิงหาคม 2017(3/3 วิ่งขึ้นลงแรง แตภาพรวมก็ยังขึ้น)

 รูปที่ 5

จากรูปท่ี 5 จะเห็นว่า หุ้นมีความผันผวนสูง เด๋ียวก็ตัดขึ้นตัดลงเส้น 
SMA 50 แต่สุดท้ายก็ดันตัวเองขึ้นไปได้ +52 เปอร์เซ็นต์ ในราว 8 เดือนที่ 
ดัชนี SET วิ่งออกด้านข้าง
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จากสามตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ในภาวะที่ดัชนี SET วิ่งออกด้าน
ข้าง มันก็ยังพอมีหุ้นที่สามารถท�าก�าไรได้อยู่ แต่มันไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่ 
ดัชนี SET วิ่งเป็น Bullish ดังนั้น อย่าเพิ่งท้อ 

ตอน Sideway นี่แหละ เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหน่ึงของการหาระบบ
ที่สุดยอดขึ้นมา เพราะถ้าเทรดได้ มันหมายถึงระบบเทรดของเราไม่ได้มาจาก
ความฟลคุเหมอืนตลาดขาข้ึน (Uptrend) ชดัเจน มนัแยกไม่ออกว่าอนัไหนดวง 
อันไหนฝมือ ดังนั้น ในตลาดภาวะเช่นนี้ การเทรดเป็นระบบ และการมีก�าลัง
ใจดีเยี่ยม การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากๆ เงินติดลบ ไม
น�ากลัว เทาทัศนคติติดลบ

หากมาคดิว่า “ถ้าเราได้ก�าไรเพราะโชคชะตา ถ้าเสยี เราก็จะเสยีเพราะ
โชคชะตาเช่นกัน” ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ เพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเสียจาก
โชคชะตา มันจะเสียจนท�าพอร์ตเจ็บหนักได้ถึงขนาดไหน

หัวข้อหลักๆ ของเล่มนี้คือ เครื�องมือเพิ่มเติมที่จะทําให้คุณเทรดจน
อยูรอด และกําไรระยะยาว แม้วาภาพรวมจิตวิทยาของตลาดจะมีดัชนีวิ่งออก
ด้านข้าง แตก็ยังหาหุ้นที่แกรงกวาตลาดและทํากําไรได้อยู และที่ส�าคัญ ไม่
ต้องจ้องจอบ่อยจนเกินไป เอาเวลาไปพัฒนาตนเอง หารายได้ช่องทางอื่น
ดูแลครอบครัว สร้างสังคมให้เป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นต่อไป

ขอให้เริม่ต้นใหม่อกีครัง้ ถ้ามานัง่ฟงบางประโยคทีบ่อกว่า “เราไม่สามารถ
ท�าก�าไรจากตลาด Sideway ได้” เราก็จะไม่สามารถท�าได้ แต่ถ้าเราเริ่มค้นหา
เสียหน�อยว่ามันพอจะมีวิธีท�าก�าไรได้ มันก็จะสามารถพอท�าก�าไรได้อยู่ ขอแค่
ให้เริ่มเปดใจในการค้นหา และฝกฝนให้ได้เยอะที่สุด

If you seek, You shall find.
ขอให้อยูรอดในทุกสถานการณ์ของตลาดอยางมีความสุขครับ

- สุภาพงษ์ นิลเกษ
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ขอขอบคุณจากใจ มิใช่มารยาท

ขอบคณุ ทีมงานซเีอด็ท่ีเข้าใจและรอคอยต้นฉบบัเล่มนี ้รวมถงึ

การช่วยกันตรวจสอบในทุกกระบวนการผลิต

ขอบคุณ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จ�ากัด ที่สร้างโปรแกรมดู

กราฟดีๆ เช่น efin Stock Pickup และ efin Trade Plus แนว Auto 

Trade มาให้คนไทยใช้ และอนญุาตให้ใช้เป็นตัวอย่างในหนังสอืเล่มน้ี

ขอบคุณ ที่โลกนี้มีความรู้วิชา Quantitative Analysis กับ

คอมพิวเตอร์ เพราะชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่จะมานั่งทดสอบเคร่ืองมือ

กับหุ้นทุกตัวบนโลกนี้ แต่เราสามารถท�าได้ด้วยสิ่งนี้

ขอบคุณ ผู้อ่าน ที่อุดหนุนหนังสือเล่มนี้ คุณไม่ได้เพียงแค่ให้ 

โอกาสผมอีกครั้ง คุณยังให้ โอกาสตัวคุณเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

อีกด้วย

สุภาพงษ์ นิลเกษ
snilket@gmail.com
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สำหรับ Elliott Wave ที่ใชประยุกตในหนังสือเลมนี้ คุณจะตอง

อธิบายไดวา

 • Motive Wave (Numbered), Corrective (Lettered) Wave คือ
อะไร มันวิ่งยังไง

 • คําวา Motive Waves คืออะไร และมีกี่ประเภท

 • กฎเบื้องตนสามขอของ Impulse มีอะไรบาง

 • กฎเบื้องตนของ Corrective ชนิด Zigzag มีอะไรบาง

 • Motive Waves แบบ Diagonal ใชเฉพาะกฏขอใดบางจากสามขอ

ของ Motive Waves แบบ Impulse

 • Corrective ประเภท Zigzag ตองมีกฎการวิ่งอยางไร

 • Corrective ประเภท Flat มีกี่ชนิด อะไรบาง

 • Corrective ประเภท Triangle มีกี่ชนิด อะไรบาง

 • ใน Double 3 Combinations &Wave X คืออะไร

1
สวนหนึ่งของ Elliott Wave
เฉพาะที่ ใช ในหนังสือเลมนี้
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เนื้อหาในบทแรก สําหรับผูที่ทราบถึงสไตลการเทรดของผม ที่เนนการ

วางระบบเทรด คงจะตกใจวา เฮย... บทแรก ทําไมกลายเปน Elliott Wave

ไปได เพราะระบบเทรดทีผ่มใช เนนการจดัการเงนิทนุ (Money Management) 

การจดัการความเสีย่ง (Risk Management) และเครื�องมอืทีเ่ปนแนวอนิดเิคเตอร

(Indicator) ที่เปน Trend Following (Method) แตในสวนของเครื�องมือ

ทําไมจึงมาเจาะที่ Elliott Wave ไปได 

เอาเปนวา ในบทนี้จะเปนเนื้อหา Elliott Wave เพียง 15 เปอรเซ็นต 

จากจักรวาล Elliott Wave ทั้งหมด แตเปน 15 เปอรเซ็นตที่ตกผลึกมาแลว 

เฉพาะที่เอาไว ใชกับสาย Trend Follower ได ซึ่งบทแรกนี้ก็จะเปนบทตั้งตน 

ในการอธิบายเนื้อหาของบทอื�นๆ ในหนังสือเลมนี้ตอไป เชน ใชอธิบายในบท

ของ Fibonacci Projection, Multi Timeframe Analysis, Price Pattern 

เปนตน ซึ่งจะเปนการอธิบายในแงของ Elliott Wave ที่ใชกับ Trend Follower

มันมีทางเลือก 2 ทาง สําหรับ Elliott Wave ที่เกี่ยวของกับหนังสือ

เลมนี้ ที่จะเอามาอธิบาย

ทางเลือก 1 : เอาสวนตางๆ ของ Elliott Wave ไปอธิบายในบทนั้นๆ 

เลย

ทางเลือก 2 : เอาสวนประกอบของ Elliott Wave ที่เนนทาง Trend 

Follower มารวมกันกอนใหเปนภาพกวางๆ แลวคอย

เอาสวนเหลานั้นไปอยูในบทตางๆ อีกที โดยเขียนให

สั้นลง ถาจะเอารายละเอียดเพิ่ม ก็คอยมาดูบทที่ 1

ผมขอเลือกทางเลือกที่ 2 เพราะคุณจะไดเห็นภาพกวางของ Elliott 

Wave กอน เพื�อจะเขาใจไดดีขึ้นกับกรณีในบทตางๆ ที่เหลือ ผมจึงจะเอา

Elliott Wave มาอธิบายเครื�องมืออื�นๆ ในบทถัดไป
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ทีนี้มาเขาเนื้อหากัน อยากใหลืมเรื�องของการนับคลื�นที่เวียนหัวออกไป 

และอยากใหทําความเขาใจใหมวา ที่จะอธิบายในบทนี้เปนเรื�องของ Elliott

Wave คราวๆ แลวการเคลื�อนที่ขึ้น-ลงในแตละคลื�น สามารถมีจิตวิทยามา

อธิบายรองรับได และก็สามารถใชเครื�องมือทาง Technical Analysis ดาน 

Indicator มาอธิบายการเกิดคลื�นตางๆ ไดเชนกัน

เทคนิคการศึกษา Elliott Wave ที่ผมขอแนะนําคือ

1. ไมขามหวัขอ Elliott Wave ไมเหมอืนทฤษฎทีาง Technical Analysis 

บางเรื�อง ที่หัวขอไมขึ้นตรงตอกัน สลับหัวขออานกันได เชน Price 

Pattern บางประเด็นก็สลับหัวขอกันไดบาง แต Elliott Wave ตอง

เรียงบท 1-2-3-4 ไมสามารถสลับกันไดเลย เพราะตองเริ่มเขาจาก

คลื�นใหญกอน แลวคอยเจาะลึกลงคลื�นเล็กไปเรื�อยๆ 

2. ทําความเขาใจเรื�อง Price Pattern และ 1 หัวขอ ลิสตเปนภาพที่มี

สวนประกอบตางๆ ของคลื�น และชนิดตางๆ ของคลื�นใหได ในแผน

เดียว เพราะสิ่งสําคัญคือ ตองรูวาหัวขอที่อานมันตางจากหัวขอ

กอนอยางไร การเห็นภาพรวมจะทําใหเขาใจไดดีขึ้น เพราะ Elliott 

Wave ตองใชภาพในการอธิบายตลอด

3. รูวาอันไหนคือ Rule (ตองมี ไมมีไมได) อันนี้คือ Guideline (ควรจะ

เปนแบบนี้)

4. กลบัไปตัง้ตนเริม่อานจากแนวคดิ Elliott Wave โดยตรง เชน หนงัสอื

ของ โรเบิรต เพชเชอร ที่เปนศิษยเอกของ ราฟ เนลสัน อีเลียต 

เพื�อใหเขาใจทั้งแนวคิดทั้งหมดของ Elliott Wave เพราะแคฉบับ

ตัง้ตนนีก้ง็งแลว แลวมาอานเลมอื�นๆ ทีเ่ขยีนตอๆ กัน อาจจะขยายตอ

ความงงเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะปญหา Communication Breakdown 
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คือเขียนมานานแลว คนอานไมรูวา ตกลงอันไหนเปนประโยคของ 

Elliott Wave อันไหนเปนประโยคของคนแปล ดังนั้น เลมอื�นๆ ที่

ไมใช โรเบิรต เพชเชอร เขียน ก็อานได เลมดีๆ ก็มีอยู แตขอให

เริ่มจากตนฉบับกอน เพราะจะไดเปนภูมิคุมกันเบื้องตนเวลาไปคุย

หรือไปศึกษาตอยอด Elliott Wave จากสํานักตางๆ ได

รูปแรกของ Elliott Wave ไมวาจะจากหนังสือตนฉบับ ในเว็บไซตหรือ

ยูทูปเบื้องตนตางๆ จะมีการเคลื�อนที่ เหมือนกับในรูปที่ 1.1

* (ตัวเลข) (ตัวอักษร) เชน (1) (2) (3) (4) (5) (A) (B) (C) 
  = ระดับ Intermediate ระดับ สัปดาห - เดือน

Corrective Wave
(ตัวอักษร)

Motive Wave
(ตัวเลข)

เหมือนขึ้นดอยสุเทพ
วาระดับความสูงเปนแบบนี้นะ

(ถาจะเดินริมถนน)

รูปที่ 1.1

จากรูปที่ 1.1 เปนภาพรวมของ Elliott Wave แบบคราวๆ ซึ่งจะ

ประกอบไปดวย

1. Motive Wave จะเปนการนับโดยใชตัวเลขกํากับ

2. Corrective Wave จะเปนการนับโดยใชตัวอักษรกํากับ
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ทั้งตัวเลขและตัวอักษรจากรูปที่ 1.1 เปนระดับ Intermediate คือ

ระดับสัปดาห–เดือน ที่สําคัญคือ รูปนี้หากเปรียบเปนการขึ้นดอยสุเทพ ก็

เหมือนเปนการบงชี้วา ระดับความสูงของยอดดอยอยูตรงไหน และทิศทาง

สวนมากที่คนเขาเดินกัน (แทบจะเปนอุดมคติ) คือทิศทางเปนอยางไร ซึ่ง

รูปนี้ เปนภาพสุดคลาสสิกของอีเลียต ขาวดีคือ เปนภาพที่ทําใหคนเขาใจ

เรื�อง Elliott Wave เบื้องตน

แตขอเสียของการดูรูปนี้เพียงรูปเดียวคือ ถาไมดูเนื้อหาตอๆ ไป ก็จะ

คิดวา Elliott Wave มันตองวิ่งตามทิศทางดังรูปนี้ แตจริงๆ แลวก็เปนไปตาม

ที่บอกตั้งแตรูปที่ 1.1 วา ภาพสุดคลาสสิกที่เปนภาพตั้งตนนี้เปนเพียง “การ

บอกวายอดเขาอยูตรงไหน” และทางที่ทําใหคนเขาใจงายสุด “ตองเดินผาน

จุดไหนบาง” ซึ่งในหนังสือ Elliott Wave Principle ก็เขียนไว ในหนา 22 วา 

“The Basic Pattern”

จากรปูที ่1.1 เปนความสงูของดอยสเุทพ ทีจ่ะตองเดนิทางตนีดอย และ

ตองเดินขึ้นไปเปน Wave 1 จากนั้นจะเดินลงมานับ Wave 2 (สังเกตดู ขับรถ

ขึน้เขาบางจงัหวะ มนัจะมจีงัหวะขบัลงเขาสัน้ๆ เชนกนั) จากนัน้เปนการเดนิขึน้

ไปครั้งใหญคือ Wave 3 จากนั้นก็พักอีกหน�อย เดินลงเขานิดๆ มาที่ Wave 4 

แลวเดินไปที่ยอดเขา Wave สุดทายของ Motive Wave คือ Wave 5 

จาก Wave 1-2-3-4-5 จากนั้นถาเปนขาลง เขาจะตองเดินลงมากอน

แบบเดินลงมาที่ Wave A จากนั้นมีเดินขึ้นอีกนิดหน�อยที่ Wave B และจาก

นั้นจบรอบสูงตํ่าของภูเขาลูกน้ีที่ Wave C และเขาก็เริ่มบอกใหเห็นวา มัน

มีกฎนะ คือ Wave 4 ตองไมลงมาอยูในอาณาเขตใดๆ ของ Wave 1

ในแตละ Wave Intermediate ก็มี Wave ยอยอยูในนั้น (Subdivide) 

ตามรูปที่ 1.2
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(5) 
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(B) 

(C)   

Motive Wave 
(ตวัเลข) 

* ตัวเลข ตัวอักษร เช่น 1 2 3 4 5 A B C 
= ระดบั Minor คือ ระดบัวนั - สปัดาห์ 1* 
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Corrective Wave 
(ตวัอกัษร) ทกุ คล่ืนใหญ่ เขียนก ากบัตาม () 

จะมี ไส้ใน ท่ีเขียนก ากบั  
แตก่รณีท่ี ไม่มี () ก็ไม่ได้หมายความวา่ 
ไส้ใน จะเคลื่อนท่ีแค่  12345ABC 
มนัยงัเคลือ่นทีแ่บบอืน่ๆ ไดอี้กดว้ย 

Corrective Wave
(ตัวอักษร)

Motive Wave
(ตัวเลข)

ทุก คลื�นใหญ เขียนกํากับตาม ()
จะมี ไส ใน ที่เขียนกํากับ 
แตกรณีที่ ไมมี () ก็ไมไดหมายความวา
ไส ใน “จะเคลื�อนที่ขึ้นลงเหมือน 1 2 3 4 
5 A B C ตามรูปที่ 1.1 มันยังเคลื�อนที่
แบบอื�นๆ ไดอีกดวย”

* ตัวเลข ตัวอักษร เชน 1 2 3 4 5 A B C
  = ระดับ Minor คือ ระดับวัน - สัปดาห

รูปที่ 1.2

จากรูปที่ 1.2 จะเห็นวาทุก Wave ใหญกวา (Higher Wave Degree) 

จะมี Wave ที่เล็กกวา (Lower Wave Degree) อยูขางในเสมอ และ Wave

ที่เล็กวาก็จะวิ่งแบบเดียวกับภาพรวมของ Wave ใหญกวาที่เคยทํามากอน

ซึ่งเปนเรื�องของการเกิดแนวโนมจากการเกิดที่แนวโนมเล็กๆ กอน แลวคอย

รวมตัวเปนแนวโนมใหญๆ

คอยๆ ดูดีๆ อยาเพิ่งเลนเฟซบุคและเลนมือถือ ตั้งสมาธิดีๆ สําหรับ

บทนี้ เคล็ดลับการอานบทนี้ใหรูเรื�องขึ้น อาจตองถายภาพใสมือถือ แลวคอย

ดูคูกับคําอธิบายนี้

ถายังจําการเคลื�อนที่แบบ 1-2-3-4-5-A-B-C ได การเคลื�อนที่แบบนี้ 

 • จะไปปรากฏใน Wave (1) ที่ไส ใน* คือ 1-2-3-4-5 และ Wave (2)

ที่ไส ใน จะเปน A-B-C

* คําวา “ไส ใน” คือ Lower Wave Degree
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 • และจะไปปรากฏใน Wave (3) ไส ในคือ 1-2-3-4-5 และ Wave (4)

ที่ไส ในจะเปน A-B-C

สวน Wave (5) และ Wave (A) จะมีไส ในเปน 1-2-3-4-5 ที่เปน

ขาขึ้นใน Wave (5) และ 1-2-3-4-5 ที่เปนขาลงใน Wave (A)

สวน Wave (B) และ (C) จะมีไส ในเปน A-B-C ที่เปนขาขึ้นใน Wave 

(B) และ จะมีไส ใน เปน 1-2-3-4-5 ใน Wave (C)

ดังนั้น ถาเจาะเขาไป จะเปนดังรูปที่ 1.2

ซึง่พอเหน็ขอมลูทีม่รีายละเอยีดแบบนีแ้ลว บางทานกจ็ะบอกวา โอโห... 

Elliott Wave มนัละเอยีดแบบนีน้ีเ่อง เอาละ ฉนัจะหดัทองจาํ การเดนิทางของ 

Wave นี้ใหไดทั้งหมด 

เอาละ จะทองแลวนะ หยิบกระดาษเปลามา 1 แผน ตอนนี้เรากําลัง

พูดถึงรูปที่ 1.3 กันอยู

ลาก Wave Impulse 1-2-3-4-5 ใหเปนสัดสวนและตําแหน�งของ

Wave ตามกฎของ Wave Impulse นั่นคือ

กฎเบื้องตนสามขอของ Impulse

กฎขอที่ 1: Wave 2 ตองไมเลยจุดเริ่มตน
 ของ Wave 1

อธิบายเพิ่มไดดังนี้ กฎขอ 1 นั่นคือ ทําไมเขาไมบอกฟนธงไปเลยวา

Wave 2 ตองไม “รวงลงมา” ตํา่กวาจดุเริม่ตนของ Wave 1 นัน่เพราะถาตลาด

เปนขาลง มันก็จะกลายเปน Wave 2 ตองไมมีราคาใดๆ ที่ “งัดขึ้นไป” เหนือ
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จุดเริ่มตนของ Wave 1 ดังนั้น คํากลางๆ ที่ใชไดกับทั้ง Wave Impulse กรณี

เปนขาขึ้น และ Wave Impulse กรณีเปนขาลง ก็คือ “Wave 2 ตองไมเลยจุด

เริ่มตนของ Wave 1” นั่นเอง

กฎขอที่ 2 : Wave 3 ตองไมส้ันที่สุด

อธิบายเพิ่ม กฎขอที่ 2 นี้อานดีๆ วา “Wave 3 ตองไมสั้นที่สุด”

แตสวนมากที่คิดกัน และพูดตอๆ กันคือ “Wave 3 ยาวที่สุด” ซึ่งหากไมได

ศึกษาจากหนังสือ Elliott Wave ตั้งแตตน แบบนี้เสร็จแน�ๆ เพราะความเชื�อ

ที่คิดวา Wave 3 ยาวที่สุด จะเขาใจกฎเกณฑผิดไป และทําใหการวิเคราะห 

Elliott Wave ผิดพลาด คิดไปเองวา อีเลียตบอก Wave 3 ยาวที่สุด ซึ่งมัน

ไมใชประโยคที่ถูก 100 เปอรเซ็นตของกฎนี้ 

กฎขอท่ี 3: Wave 4 ตองไมมาทับอาณาเขตใดๆ 
ของ Wave 1

อธิบายเพิ่ม จากกฎขอท่ี 1 นั่นคือ ทําไมเขาไมบอกฟนธงไปเลยวา 

Wave 4 ตองลงมาไมเขาสูอาณาเขตใดๆ ของ Wave 1 นั่นเพราะถาตลาด

เปนขาลง ก็จะกลายเปน Wave 4 ตองไม “งัดขึ้นไป” เขาสูอาณาเขตใดๆ 

ของ Wave 1 ดังนั้น คํากลางๆ ที่ใชไดกับทั้ง Wave Impulse กรณีเปนขาขึ้น 

และ Wave Impulse กรณีเปนขาลง ก็คือ “Wave 4 ตองไมเขาสูอาณาเขต

ใดๆ ของ Wave 1” นั่นเอง

ดังนั้น กฎสามขอนี้ ถาใช ในทั้ง Higher Wave Degree ทั้งตัวหนังสือ 

หรือตัวเลขที่อยูในวงเล็บ และ Lower Wave Degree ทั้งตัวหนังสือหรือ

ตัวเลขที่ ไมมีวงเล็บ Wave ที่วิ่งตามกฎ ก็จะเปนดังรูปที่ 1.3 นี้
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Corrective Wave 
(ตวัอกัษร) 

เหมือนขึน้ดอยสเุทพ ว่าถ้าจะไปท่ีความสงู 
แบบรูปท่ี 1.1 
 
จริงๆ ถ้าซมูเข้าไป  มนัเดินลดัเลีย้วตามจดุ 
แบบนีน้ะ (ถ้าจะเดินริมถนน) 

Corrective Wave
(ตัวอักษร)

Motive Wave
(ตัวเลข)

เหมือนขึ้นดอยสุเทพ วาถาจะไปที่ความสูง
แบบรูปที่ 1.1

จริงๆ ถาซูมเขาไป  มันเดินลัดเลี้ยวตามจุด
แบบนี้นะ (ถาจะเดินริมถนน)

รูปที่ 1.3

จากรูปที่ 1.3 จะเปนวา ทั้ง Wave Higher, Wave Degree และ Lower 

Wave Degree ก็ลวนอยูในกฎสามขอนี้เหมือนกัน นั่นคือ 

1. Wave 2 ตองไมเกินจุดเริ่มตนของ Wave 1

2. Wave 3 ตองไมสั้นที่สุด

3. Wave 4 ตองไมมาทับอาณาเขตใดๆ ของ Wave 1 

ถาพอจะทองจาํกนัได กเ็ริม่เอากระดาษ A4 เปลาๆ มาลาก กจ็ะเนนการ

ลาก 1-2-3-4-5 ใน Motive Wave ทั้ง Wave ยอย (Lower Wave Degree) 

และ Wave ที่ใหญกวา (Higher Wave Degree) ตามรูปที่ 1.4
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Corrective Wave มีตวัอกัษรก ากบั 1 
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มีกฎอยู่ 3 ข้อ (ไมส่นว่า 12345 จะเป็น ขาขึน้ หรือ ขาลง) 
1. Wave 2 ต้องไม่อยู่ในเขตเร่ิมของ Wave 1 
2. Wave 3 ต้องไมส่ัน้ที่สดุ 
3. Wave 4 ต้องไมอ่ยู่ในอาณาเขตของ Wave 1 

ก 

ข 
ค ง จ 

มีกฎอยู 3 ขอ (ไมสนวา 1 2 3 4 5 จะเปน ขาขึ้น หรือ ขาลง)

1. Wave 2 ตองไมอยูในเขตเริ่มของ Wave 1

2. Wave 3 ตองไมสั้นที่สุด

3. Wave 4 ตองไมอยูในอาณาเขตของ Wave 1

Motive Wave มีตัวเลขกํากับ
Corrective Wave มีตัวอักษรกํากับ

รูปที่ 1.4

จากรูปที่ 1.4 กําลังดึงสติพวกเราอยูวา ตอนนี้กําลังพูดถึงแค Motive 

Wave ที่อยูในกรอบสี่เหลี่ยม ไดแก ก, ข, ค, ง, และ จ อยู

 • กรอบสี่เหลี่ยม ก เปน Wave (1) ลองดูขางใน ก็จะเปน 1-2-3-4-5 

ที่จัดเรียงกันตามกฎสามขอของ Motive Wave นั่นคือ ขอแรก

Wave 2 ตองไมอยูในเขตเริ่มตนของ Wave 1 ขอสอง Wave 3 ตอง

ไมสั้นที่สุด และ ขอสาม Wave 4 ตองไมอยูในอาณาเขตใดๆ ของ 

Wave 1 

 • กรอบสี่เหลี่ยม ข เปน Wave (3) ลองดูขางใน ก็จะเปน 1-2-3-4-5

ที่จัดเรียงกันตามกฎสามขอของ Motive Wave นั่นคือ ขอแรก

Wave 2 ตองไมอยูในเขตเริ่มตนของ Wave 1 ขอสอง Wave 3 ตอง

ไมสั้นที่สุด และ ขอสาม Wave 4 ตองไมอยูในอาณาเขตใดๆ ของ 

Wave 1 
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 • กรอบสี่เหลี่ยม ค เปน Wave (5) ลองดูขางใน ก็จะเปน 1-2-3-4-5

ท่ีจัดเรียงกันตามกฎสามขอของ Motive Wave นั้นคือ ขอแรก

Wave 2 ตองไมอยูในเขตเริ่มตนของ Wave 1 ขอสอง Wave 3 ตอง

ไมสั้นที่สุด และ ขอสาม Wave 4 ตองไมอยูในอาณาเขตใดๆ ของ 

Wave 1 

 • กรอบสี่เหลี่ยม ง เปน Wave (A) ลองดูขางใน ก็จะเปน 1-2-3-4-5 

ที่จัดเรียงกันตามกฎสามขอของ Motive Wave แตมันเปน ขาลง

 • กรอบสี่เหลี่ยม จ เปน Wave (C) ลองดูขางใน ก็จะเปน 1-2-3-4-5 

ที่จัดเรียงกันตามกฎสามขอของ Motive Wave แตมันเปน ขาลง 

ทีนี้ คงจะเริ่มจดจํา Pattern กันไดแลว 

คณุคงจะเริม่ราํคาญแลว วาผมจะย้ําอะไรนกัหนาเกีย่วกบักฎสามขอใน 

Motive Wave (1-2-3-4-5) นี้ และตอนนี้คงจํากันไดแลว ใครอานกอนนอน 

คงเก็บกฎสามขอนี้ไปฝน และตื�นมาก็เขียนไดอยางแมนยํา

ขอดี จากการพูดกฎนี้ ถึงสามครั้งในบทนี้ นั่นคือ คุณจะจําได

ขอเสีย คือ ใน 1-2-3-4-5 มันมีวิธีวิ่งที่นอกเหนือจากกฎนี้

…. อาว มันหมายความวาอยางไร

นี่แหละครับ วิธีศึกษา Elliott Wave นั่นคือ ตองรูกฎทุกขอใหหมดกอน 

แลวคอยใช ไมใชทยอยอาน แลวทยอยใช ดังนั้น จึงตองอานใหจบรวดเดียว

กอน ใหเห็นภาพรวมและกวาง แลวคอยใชเครื�องมือนี้



ถาไมอานเลมนี้... คุณมีโอกาสพลาดอีกแนวคิด
ในการซื้อ หุน ที่คุณอาจตามหามาตลอดชีวิต

สุภาพงษ นิลเกษ

บริหารธุรกิจ - การลงทุนสวนบุคคล

• ตลาดหุนไมไดมีแคขาขึ้น แลวถาจูๆ มันวิ่งออกดานขางละ จะเทรดรันเทรนดกันอยางไร  
   แบบไมตองเฝาหนาจอ ทั้งๆ ที่โอกาสเทรดชนะมีเพียงราว 50 เปอรเซ็นต

• จะเทรดอยางไรเพื1อใหเจอการเทรดที่แพคำเล็กๆ แตชนะคำใหญๆ ได

• แนวคิดการยอมรับวาการชนะเพียงราว 50 เปอรเซ็นต เปนสวนหนึ่งของการเทรด  
  และเปนธรรมชาติของตลาด Sideway แลวเราจะหาหุนที่ถาชนะ แลวไดกำไรเยอะๆ  
  อยางมีความสุขไดอยางไร

• นักเขียน Best Seller หนังสือ หุนพลิกชีวิต ที่เปนหนังสือทรัพยากรยอดนิยม
   หองสมุดมารวย 4 ปติดตอกัน (พ.ศ. 2557-2560) ในหมวด 20 หนังสือ
   ดานการเงินการลงทุนที่มียอดการยืมคืนสูงสุดแหงป  

• เจาของสถาบัน ABL เนนสอนเทรดหุนสาย Technical Analysis

• ไดรับคูปองนวัตกรรมจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
  หัวขอดานการวิเคราะหหุนไทย (ผลงานรวมกับนักเขียนซีเอ็ดอีก 1 ทานคือ
  นพ. อนันต ขอมงคลอุดม)

• อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักลงทุน เทรดเดอร นักธุรกิจ
   และวิทยากร

สุภาพงษ นิลเกษ
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