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ข้อความจากส�านักพิมพ์ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี (ค.ศ. 1998)

หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด (Elliott Wave 

Principle) ได้เริ่มจ�ำหน่ำยในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1978 ในขณะนั้น 

ค่ำเฉล่ียของดัชนอีตุสำหกรรมดำวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average)

อยู่ที่ 790 จุด ผู้ที่เคยอ่ำนหนังสือเล่มนี้มองว่ำ มันคือหนังสือเก่ียวกับ 

หลกักำรคลื่นทีส่มบรณ์ู แต่ไม่ได้ตดิในรำยชื่อหนงัสอืทีข่ำยดทีีส่ดุเนื่องจำก

ขำดยอดขำยไปอีกหลำยแสนเล่ม อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมีคนสนใจใน

เนื้อหำ ของหนังสือเพิ่มขึ้นและเนื้อหำก็สำมำรถคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ที่จะ

เกดิขึน้ ในระยะยำวได้แม่นย�ำ จงึท�ำให้หนงัสอืเล่มน้ีมียอดขำยเพิม่ขึน้ทกุปี 

และได้ผ่ำนบททดสอบของกำลเวลำ จนท�ำให้ได้รบัสถำนะเป็นหนงัสอืส�ำหรบั

นักลงทุนตลอดกำล (Wall Street Classic) 

หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด (Elliott Wave 

Principle) ได้มกีำรปรบัปรงุเนือ้หำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิม่เน้ือหำให้ครอบคลมุ 

มำกขึน้ในแต่ละครัง้ทีม่กีำรปรบัปรงุ โรเบร์ิต เพรชเตอร์ (Robert Prechter) 

ได้ ใช้ควำมพิถีพิถันในกำรปรับปรุงเนื้อหำและขยำยควำมตลอดหลำยปีที่ 

ผ่ำนมำ จนควำมพยำยำมนี้ได้เกดิผลออกมำคอืในช่วงปี ค.ศ.  1970 เอ. เจ. 

ฟรอสต์ (A. J. Frost) มักจะเล่ำถึงข้อสังเกตของแฮมิลตัน โบลตัน 

(Hamilton Bolton) ช่วงป ีค.ศ. 1960 วำ่ “ส�ำหรับทุก ๆ 100 คนที่รู้จัก 

ทฤษฎีดำว (Dow Theory) มีเพียงแค่คนเดียวเท่ำนั้นที่เคย ได้ยิน ชื่อของ 

เอลเลียตต์” ในฤดูร้อนป ีค.ศ. 1986 ฟรอสต์ได้โทร.หำโรเบิร์ต เพรชเตอร์ 

และกลำ่วว่ำ “ในที่สุดโลกก็เปลี่ยนไป”
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จนกระทัง่เมื่อไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำนีเ้อง แนวควำมคดิท่ีว่ำกำรเคล่ือนไหว

ของตลำดมีรูปแบบที่เหมือนกันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยำ่งมำก แต่กำรค้น

พบทำงวทิยำศำสตร์เมื่อเรว็ ๆ  นี้ได้พสิจูน์แล้วว่ำ รปูแบบทีเ่กดิเหมอืนกนัใน

ตัวเองนั้นเป็นลักษณะพื้นฐำนของระบบที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงตลำดกำรเงิน 

ด้วย ระบบดังกล่ำวเรียกได้ว่ำ “การก้าวหน้าแบบเป็นจังหวะ” กล่ำวคือ 

จะมีช่วงเวลำของกำรเคลื่อนไหวไปข้ำงหน้ำสลับกับกำรหยุดนิ่งหรือ 

ถดถอย โดยสรำ้งเป็นรูปแบบที่เหมือนกันแต่มีขนำดเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้ว

ธรรมชำติจะเต็มไปด้วย “ส่วนย่อยเล็ก ๆ  ที่ท�ำรูปแบบซ�้ำ ๆ  (Fractal)” ดังที่

เรำได้แสดงให้เห็นในหนังสือเล่มนี้เมื่อ 20 ปีที่ผำ่นมำ และรำล์ฟ เนลสัน 

เอลเลียตต์ (Ralph Nalson Elliott) ได้กล่ำวเมื่อหกสิบปีก่อนวำ่ตลำดหุ้น

ก็เป็นเช่นเดียวกัน

เป็นเรื่องยำกที่จะเชื่อว่ำเวลำได้ผ่ำนไป 20 ปีนับตั้งแต่เรำแนะน�ำ

ให้ โลกรู้จักกับแนวคิดของฟรอสต์และเพรชเตอร์เกี่ยวกับตลำดกระทิงท่ี 

ยิง่ใหญ่ของตลำดหุน้ซึง่มีขนำดใหญ่กว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้ในตอนแรกมำก แต่

เดิมผู้เขียนยังคงก�ำกับล่วงหนำ้วำ่เป็นคลื่น Cycle V ทุกวันนี้ลักษณะของ

ตลำดตรงตำมทีเ่พรชเตอร์กล่ำวไว้เมื่อ 15 ปีก่อน เป็นรปูแบบของ “ปลำย

คลื่น V ซึ่งเป็นจุดของกำรเกิดจิตวิทยำมวลชนท่ีนักลงทุนส่วนมำกเกิด 

ควำมหลงใหลและคลั่งไคล้ ในกำรลงทุนพร้อม ๆ กัน โดยรูปแบบดังกล่ำว

ปรำกฎขึ้นตั้งแต่ป ีค.ศ. 1929, 1968 และ 1973 ทั้งหมดนี้ท�ำงำนสัมพันธ์

กัน และในตอนท้ำยสุดจะเกิดปฏิกิริยำสุดขั้ว” ในปี ค.ศ. 1998 ได้เกิด

ปรำกฏกำรณ์ที่นักลงทุนในทุกตลำดรู้สึกตื่นเต้นดีใจ ซึ่งเป็นกำรสะท้อนถึง

ปรำกฏกำรณ์นี้
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ในฉบับครบรอบ 20 ปีนี้ยังมีกำรเขียนที่เหมือนเดิมคือ ยังคงรักษำ

ทุกค�ำที่ได้คำดกำรณ์รูปแบบในอนำคตไว้อย่ำงแม่นย�ำตำมที่ปรำกฏใน 

ตอนแรก ท�ำให้ผูอ่้ำนใหม่สำมำรถตรวจสอบทัง้ควำมส�ำเรจ็และข้อผดิพลำด

ของกำรคำดกำรณ์ที่น�ำเสนอโดยฟรอสต์และเพรชเตอร์เมื่อหลำยปีก่อน

เจมส์ ดบัเบลิยู. โควนั (James W. Cowan) ซ่ึงเป็นนกัวิเครำะห์กำรลงทุน 

ได้เคยกล่ำวถึงกำรคำดกำรณ์ดังกล่ำวว่ำ “แม้จะเกิดการเสียหลักไปบ้าง 

เล็กน้อย แต่การคาดการณ์ในปี ค.ศ. 1978 ว่าตลาดต้องปรับตัวลง เป็น 

การคาดการณ์ตลาดหุ้นที่โดดเด่นที่สุดตลอดกาล”

คงต้องรอดูกันต่อไปว่ำ ตลาดกระทิงที่ยิ่งใหญ่นี้จะตามมาด้วย 

ตลาดหมทีี่ใหญ่ทีส่ดุในประวัติศาสตร์ของสหรฐัอเมรกิาหรอืไม่ และจะเป็น

ไปตามการคาดการณ์ในช่วงครึ่งหลังของหนังสือหรือไม่ ผู้เขียนต้องแน่ใจ

ว่าจะต้องเกิดขึ้นตามสิ่งที่คาดการณ์ไว้

ส�ำนักพิมพ์ห้องสมุดคลำสสิกใหม่
(New Classics Library, Publisher)





กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ขยีนพยายามสะกดทกุค�าทีพ่ดูถงึเอลเลยีตต์ ซึง่กค็ุม้ค่าทีจ่ะพดูถงึ 

หนังสือเล่มนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 

หลาย ๆ คนที่เราจะจดจ�าด้วยความรู้คุณอยู่เสมอได้แก่ แอนโทนี โบรกห์ 

(Anthony Boeckh) จาก Bank Credit Analyst อนัโด่งดงั ที่ได้ให้ไฟล์ของเขา 

อย่างไม่เหน็แก่ตวั โจ-แอนนดีรว์ู (Jo-Anne Drew) ท�างานเป็นชัว่โมงเพื่อ 

ร่างฉบับแรกและใช้ความสามารถทางศิลปะของเธอในการผลิต นายและ

นางโรเบิร์ต อาร์. เพรชเตอร์ (Mr. and Mrs. Robert R. Prechter) ที่

ได้แก้ไขต้นฉบับอย่างพิถีพิถัน อาร์เทอร์ เมอร์ริลล์ (Arthur Merrill) จาก

เบอร์ลิลล์แอนาไลชิส, อิงก์. (Merrill Analysis, Inc.) ให้ค�าแนะน�าและ

ความช่วยเหลืออันมีค่าแก่เราในด้านการถ่ายภาพและการผลิต มีคนอื่น

อีกมากมายเกินกว่าจะพูดถึงที่ได้สนับสนุนในความพยายามของเราด้วย 

ค�าแนะน�าและก�าลังใจ ทั้งหมดโปรดยอมรับค�าขอบคุณจากเรา

แผนภูมิส�าหรับภาพประกอบบางส่วนได้รับความอนุเคราะห์จาก

แหล่งที่มาต่อไปนี้ นักวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร จากเมืองมอนทรีออล 

ประเทศแคนาดา (รูปที่ 2.11, 5.5, 8.3) อาร์. ดับเบิลยู. แมนส์ฟิลด์ (R.W. 

Mansfield), เมอืงเจอร์ซย์ี รฐันวิเจอร์ซย์ี (รปูที ่1.18) บรษิทัเมอร์รลิล์ลนิช์ 

(Merrill Lynch, Inc.) (รปูที ่3.12, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 7.5) บรษิทัซเีคยีวรติส์ี 

รีเสิร์ชจ�ากัด (Securities Research Co.), เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ 

(รูปที่ 1.13, รูปที่ 6.1-6.7) เทรนด์ไลน์ (Trendline) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ 

บริษัทสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (Standard and Poor's Corp.) รัฐนิวยอร์ก 
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(รปูที ่1.14, 1.17, 1.27, 1.37, 4.14) รปูที ่3.9 ประกอบด้วยภาพประกอบทีน่่าสนใจ 

ของฟีโบนกัช ี(Fascinating Fibonacci) โดยทรดู ีเอช. การ์แลนด์ (Trudi H. 

Garland) (ภาพวาด), Mathematics (คณิตศาสตร์) โดยเดวิด เบอร์กามินี 

(David Bergamini) และบรรณาธกิารของนติยสาร Life (ดอกไม้เกลยีวและ

วิหารพาร์เทนอน) นิตยสาร Omni, ฉบับมีนาคม ค.ศ. 1988 (พายุเฮอริเคน 

อ่างน�้าวน และเปลือกหอย), นิตยสาร Scientific American, มีนาคม ค.ศ. 

1969 (ทานตะวนั), นติยสาร Science 86, พฤษภาคม ค.ศ. 1986 (รปูกรวย), 

กระดานข่าว Brain/Mind Bulletin, มิถุนายน ค.ศ. 1987 (DNA), นิตยสาร 

Fibonacci Quarterly, ธนัวาคม ค.ศ. 1979 (ร่างกายมนษุย์), หนงัสอื Nova : 

Adventures in Science (อนุภาคอะตอม), ดาเนียล สเกชต์แมน (Daniel 

Schechtman), สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิสราเอล (Technion) เมืองไฮฟา 

ประเทศอิสราเอล (คริสตัลเสมือน), หอดูดาวเฮล (Hale Observatories), 

เมอืงแพซาดนีา รฐัแคลฟิอร์เนยี (แกแลก็ซ)ี แผนภมิูบางส่วนในภาคผนวก 

จัดท�าโดยเนด เดวิส รีเสิร์ช (Ned Davis Research) เมืองโนโคมิส 

รัฐฟอริดา มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัฏจักร (Foundation for the Study of 

Cycles) เมืองเวยน์ รัฐเพนซิลเวเนีย และหนังสือพิมพ์ The Media 

General Financial Weekly เมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย

ภาพประกอบทัง้หมดท่ีไม่ได้กล่าวถงึจดัท�าโดยบอ็บ เพรชเตอร์ (Bob 

Prechter) (หนังสือต้นฉบับ) และเดฟ ออลล์แมน (Dave Allman) 

(ภาคผนวก) โรบิน มัคซินสกี (Robin Machcinski) ท�างานอย่างอดทน

เพ่ือออกแบบรูปเล่มต�าแหน่ง การออกแบบเสื้อแจ็กเก็ตสร้างสรรค์โดย

ศิลปินกราฟิกไอรีน โกลด์เบิร์ก (Irene Goldberg) จากเมืองนิวออร์ลีนส์ 

รัฐลุยเซียนา การผลิตในฉบับต่อมาได้รับการจัดการโดย เจน เอสเตส 
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(Jane Estes) ซูซาน เวลเลบี (Susan Willoughby) พอลลา โรเบอร์สัน 

(Paula Roberson) เคเรน ลัตวาลา (Karen Latvala) เด็บบี อิเซเลอร์ 

(Debbie Iseler) พีต เคนดัลล์ (Pete Kendall) สเตฟานี ไวต ์

(Stephanie White) ลห์ี ทปิตนั (Leigh Tipton) แองจ ีบาร์รงิเกอร์ (Angie 

Barringer) ซาล ีเวบ็บ์ (Sally Webb) และแพม กรนีวดู (Pam Greenwood)

ผูเ้ขียนได้พยายามเขยีนกติติกรรมประกาศแหลง่ขอ้มูลทัง้หมดที่ใช้ 

ในหนงัสอืเล่มนี ้หากมจีดุผดิพลาดประการใด ๆ  เกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ และ 

จะได้รับการแก้ไขในการพิมพ์ในอนาคต หากแจ้งให้เราทราบ
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หนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วท่ีอยู่ ในความทรงจ�า

เอ. แฮมิลตัน โบลตัน

(A. Hamilton Bolton)

ด้วยความซาบซึ้งในความชาญฉลาด ความเป็นมืออาชีพ และ

แรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ ไปสู่หลักการคล่ืนเอลเลียตต์ 

(Elliott Wave Principle)





ค�ำนิยม

ราวสองพันปีก่อน มีชายคนหนึ่งได้เปล่งค�าพูดเพียงไม่กี่ค�าท่ีเป็น

ความจริงและได้ตกทอดมาหลายศตวรรษ

คนรุ่นหนึ่งผ่านไปและคนอีกรุ่นหนึ่งก็มาถึง แต่โลกก็ยังคงอยู่

ตลอดกาล ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลับไป จากนั้นก็รีบวนกลับมาขึ้น

ที่เดิมอีกครั้ง ลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนไปทางเหนือ มันพัดวนไป 

เวียนมาเป็นวัฏจักรของมัน แม่น�า้ทุกสายไหลลงสู่ทะเล แต่ทะเลก็

ไม่เคยเต็ม และน�้าก็ไหลกลับสู่แม่น�้าอีกครั้งแล้วไหลลงสู่ทะเลอยู่

ร�่าไป...อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีก สิ่งที่ท�าไปแล้วก็จะท�ากัน

อีก และไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้

ผลสืบเน่ืองจากความลึกซึ้งนี้ คือธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่เคย

เปลี่ยนแปลง หรือไม่มีรูปแบบของมัน ชาย 4 คนในรุ่นของเราได้สร้างชื่อ

เสียงในด้านเศรษฐกิจด้วยความจริงนี้คือ อาร์เทอร์ พิกู (Arthur Pigou) 

ชาร์ลส์ เอช. ดาว (Charles H. Dow) เบอร์นาร์ด บารคุ (Bernard Baruch) 

และราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์ (Ralph Nelson Elliott)

ทฤษฎนีบัร้อยทีก่ล่าวถงึการปรบัตวัขึน้และลงของธรุกิจ หรอืท่ีเรยีก 
ว่าวัฏจักรธุรกิจ คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน สินค้าคงคลังเกินดุล
และขาดดุล การเปลี่ยนแปลงการค้าโลกเนื่องจากการเมือง ทัศนคติของ 
ผูบ้รโิภค ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ แม้แต่จดุดบับนดวงอาทติย์และการวางเรยีงกนั
ของดาวเคราะห์ อาร์เทอร์ พกิ ูนกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษกล่าวว่า ความไม่ 
แน่นอนของธรุกจิเกดิจากการมองโลกในแง่ดเีกนิจรงิของมนษุย์ ตามมาด้วย
การมองโลกในแง่ร้ายมากเกนิไป ลกูตุม้แกว่งไปทางเดยีวมากเกนิไป จงึเกดิ 
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มีเหลือเฟือ แต่เมื่อมันแกว่งไปทางอื่นมากเกินไป จึงเกิดความขาดแคลน 
ส่วนเกินในทิศทางเดียว ท�าให้เกดิส่วนเกนิในอกีทางหนึง่ เป็นเช่นนีเ้รื่อย ๆ  ไป

ชาร์ลส์ เอช. ดาว หนึ่งในนักศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่
โด่งดังที่สุดของสหรัฐอเมริกา ตั้งข้อสังเกตถึงความซ�้าซากจ�าเจในตลาด
ที่ปั่นป่วนอย่างต่อเนื่อง ดาวสังเกตจากความสับสนท่ีเกิดขึ้นว่า ตลาดไม่
เหมือนบอลลูนที่เคลื่อนที่ไปอย่างไร้จุดหมายและลอยไปตามสายลม แต่มี 
การเคลื่อนไปตามล�าดบัอย่างเป็นระเบยีบ ดาวประกาศหลกัการ 2 ประการ
ที่ยืนหยัดเหนือกาลเวลา 

ประการแรก คือ ตลาดในแนวโน้มขาขึ้นหลักมีลักษณะเฉพาะด้วย
การแกว่งขึ้น 3 ครั้ง การแกว่งครั้งแรกเกิดจากการปรับตัวขึ้นของราคาที่
มองโลกในแง่ร้ายเกินจริงในการปรับตัวลงหลักก่อนหน้านั้น การแกว่งขึ้น
ครัง้ท่ีสองมุง่ไปท่ีภาพรวมของธรุกจิและรายได้ทีป่รบัตวัดข้ึีน การแกว่งครัง้
ที่สามซึ่งครั้งสุดท้ายคือราคาที่มากกว่ามูลค่าที่แท้จริิง 

ประการที่สอง คือ ณ จุดหนึ่งในทุกการแกว่งของตลาด ไม่ว่าจะขึ้น
หรอืลง จะมช่ีวงเวลาการเคลื่อนไหวย้อนกลบัเพื่อหักล้างการแกว่งน้ันสาม
ถึงแปดครึ่งหรือมากกว่านั้น แม้ว่าดาวอาจไม่ได้ตั้งใจเชื่อมกฎเหล่านี้กับ
อิทธิพลของปัจจัยมนุษย์ แต่ตลาดสร้างโดยมนุษย์และความต่อเนื่องหรือ
การท�าซ�้าตามที่ดาวระบุไว้ จ�าเป็นต้องมาจากปัจจัยมนุษย์

เบอร์นาร์ด บารคุ มหาเศรษฐจีากการลงทนุในตลาดหุน้และทีป่รกึษา
ประธานาธิบดีอเมริกัน ตอกย�า้ค�าพูดเพียงไม่กี่ค�าว่า “สิ่งที่เป็นสาเหตุของ
ความผนัผวนของตลาดหุน้ ไม่ใช่เหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนเอง แต่เกิดจากปฏิกิรยิา
ของมนษุย์ต่อเหตกุารณ์เหล่านี ้ซ่ึงหลายล้านคนรูสึ้กได้ว่าเหตกุารณ์เหล่านี้
อาจส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาอย่างไร” บารุคกล่าวเสรมิว่า “เหนอืสิง่อื่น 
ใดตลาดหุน้คอืผูค้น เป็นคนทีพ่ยายามอ่านอนาคต และมันเป็นคุณสมบัตขิอง
มนษุย์ทีท่�าให้ตลาดหุน้กลายเป็นเวททีีน่่าตื่นตาตื่นใจ ทกุคนใช้วจิารณญาณ 
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ที่ขัดแย้งกันในการตัดสินใจ มีทั้งความหวังและความกลัว จุดแข็งและ 
จุดอ่อน ความโลภและอุดมคติ”

ตอนนี้เรามาพูดถึงราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์ ในขณะที่เขาพัฒนา 
ทฤษฎีเขาไม่เคยได้ยินชื่อของอาร์เทอร์ พิกูมาก่อน เอลเลียตต์ท�างานใน
ประเทศเม็กซิโกในช่วงที่เขาเรียนอยู่เขาป่วยเป็นโรคโลหิตจาง จึงต้องมา 
ศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านในรัฐแคลิฟอร์เนีย จนจบการศึกษา ในเวลานั้นเขา
ต้องประสบกับความยากล�าบาก และต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เอลเลียตต์ 
จึงหันไปศึกษาตลาดหุ้นที่สะท้อนภาพประวัติศาสตร์และการเคลื่อนไหว
ของค่าเฉลี่ยดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Averages) จากการศึกษาที่ใช้
เวลานานนี้ เอลเลียตต์ได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ�้า ๆ จนเห็นเป็น
รูปแบบชัดเจนดังที่กล่าวไว้ ในย่อหน้าต้นของบทน�าที่เขียนโดยเพรชเตอร ์
เอลเลียตต์ได้พัฒนาทฤษฎีของเขาผ่านการสังเกต ศึกษา และได้รวบรวม
เอาสิ่งที่ชาร์ลส์ เอช. ดาวค้นพบ แต่เขาท�าได้ดีกว่าทฤษฎีของดาว (Dow 
Theory) ในเรื่องความครอบคลุมและความแม่นย�าทั้งสองคนสัมผัสได้ถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมการมนุษย์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด โดย
ดาวจะกล่าวไว้ ในภาพกว้าง ๆ  แต่เอลเลียตต์จะลงลึกในรายเอียดมากกว่า

ผมได้มโีอกาสคยุกบัเอลเลียตต์ผ่านจดหมายโต้ตอบ ตอนนัน้ผมก�าลงั 
ตีพิมพ์ข่าวตลาดหุ้นของประเทศประจ�าสัปดาห์ซึ่งเอลเลียตต์ต้องการเข้า
ร่วมด้วย เราท้ังสองได้มกีารส่งจดหมายกลบัไปกลบัมาจนกระทัง่เร่ิมจริงจงั
กันในไตรมาสแรกของป ี ค.ศ. 1935 เวลานั้นตลาดหุ้นได้ปรับตัวจากระดับ
สูงสุดในป ี ค.ศ. 1933 มาอยู่ที่ระดับต�่าสุดในปี  ค.ศ. 1934 และได้ปรับตัว
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี  ค.ศ. 1935 ค่าเฉลี่ยดัชนี
การรถไฟของดาว (Dow Railroad Averages) ได้ทะลุผ่านจุดต�า่สุดของ
ป ี ค.ศ.  1934 ท�าให้นักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ และนักวิเคราะห์ตลาดหุ้น
ยังไม่ฟื้นตัวจากความไม่พอใจในปี  ค.ศ. 1929-1932 และการปรับตัวลง
มาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1935 เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่สุด ประเทศเรามี
ปัญหามากขึ้นหรือไม่
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ในวนัสดุท้ายของการปรบัตวัเป็นขาลงของดชันรีถไฟ ผมได้รบัโทรเลข

จากเอลเลียตต์ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าการปรับตัวลงนั้นสิ้นสุดลงแล้ว 

นัน่เป็นเพยีงเซต็แบก็ (Setback) หรอืสญัญาณการกลบัตวัครัง้แรกในตลาด

กระทิงและราคาจะปรับขึ้นไปอีกมาก หลายเดือนต่อมาพิสูจน์ให้เห็นว่า 

เอลเลยีตต์พดูถกูต้อง ผมจงึชวนเอลเลยีตต์มาบ้านผมที่ในรฐัมชิแิกนในช่วง

สุดสัปดาห์ เอลเลยีตต์ยอมรับและทบทวนทฤษฎขีองเขาอย่างละเอยีด ผม 

ไม่สามารถให้เอลเลยีตต์ท�างานในบรษิทัของผมได้ เนื่องจากเอลเลยีตต์ยนืยนั

ว่าการตดัสนิใจทัง้หมดอยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎขีองเขา ผมได้ช่วยเขาท�างาน 

ในวอลล์สตรตีด้วยความซาบซึง้จากการเปิดเผยผลงานของเขาให้ผมรับรู้ ผม 

ได้เขยีนและใส่ทฤษฎขีองเขาลงในหนงัสอืเล่มเลก็ชื่อ The Wave Principle

ภายใต้ชื่อเอลเลียตต์

ผมแนะน�าเอลเลียตต์ให้รู้จักกับนิตยสาร Financial World ที่ผมมี

ส่วนร่วมในตอนนั้น และเอลเลียตต์ได้กล่าวถึงสาระส�าคัญของทฤษฎีของ

เขาผ่านบทความชุดหนึ่ง ต่อมาเอลเลียตต์ได้เขียนหนังสือชื่อ The Wave 

Principle และจากนั้นก็ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Nature's Law โดยใน

หนงัสอืเล่มนีเ้ขาได้แนะน�าความมหศัจรรย์ของฟีโบนกัช ี(Fibonacci) และ

ข้อความลกึลบับางอย่างทีเ่ขาเชื่อว่าสามารถยนืยนัความคดิเห็นของเขาได้

เอ. เจ. ฟรอสต์ (A. J. Frost) และโรเบิร์ต อาร์. เพรชเตอร์, จูเนียร์ 

(Robert R. Prechter, Jr.) ผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มนี ้เป็นนกัเรียนทีก่ระตอืรือร้น

ของเอลเลยีตต์ ผูท้ีต้่องการท�าก�าไรและการลงทุนท่ีประสบความส�าเร็จจาก

การค้นพบของเอลเลียตต์ งานที่พวกเขาท�าคุ้มค่าที่สุด

ชาร์ลส์ เจ. คอลลินส์ (Charles J. Collins)

กรอสส์ ปวงต์ (Grosses Pointe) รัฐมิชิแกนด์ ป ีค.ศ. 1978



ราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์ 
833 ถ. บีคอน ลอสแอนเจลิส 
แคลิฟอร์เนีย เฟเดอรัล 2667

28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1934
มิสเตอร์. ซี.เจ. คอลลินส์
Investment Counsel,
ดีทรอยต์ มิชิแกน

คุณคอลลินส์ที่รัก 

ผมได้พยายามเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมา แต่ก็หาส�านวนที่เข้ากับความรู้สึกที่ผมต้องการ 
จะส่ือไม่ได้ จนถงึตอนน้ีผมกย็งัสงสยัว่าผมจะท�าได้จริงหรือ ผมเป็นเพยีงคนแปลกหน้าส�าหรบัคณุ 
แต่ผมกลับรู้สึกว่าได้รู้จักคุณผ่านจดหมายบริการที่ผมชอบมาก เพื่อนผมบางคนก็สมัครรับข้อมูล
ตามค�าแนะน�าของผม ผมเป็นสมาชิกรุ่นแรก ๆ ของหนังสือและบริการของคุณเรีย

ประมาณหกเดือนก่อน ผมได้ค้นพบคุณลักษณะสามประการในการเคล่ือนไหวของตลาด 
และเท่าที่ผมรู้มายังไม่เคยมีใครค้นพบเรื่องนี้มาก่อน ผมไม่คิดว่าจะเป็นการอวดอ้างหากจะตัดสิน
ว่าคุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่ส�าคัญมากส�าหรับทฤษฎีดาว (Dow Theory) 

แน่นอน ผมปรารถนาว่าการค้นพบเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ตามมา เนื่องจากคุณเองมี
ผู้ติดตามเป็นจ�านวนมาก ผมคิดว่าเราอาจจะบรรลุข้อตกลงที่พอใจร่วมกันได้ ในจดหมายบริการ
ของคุณ ผมเห็นคุณอ้างอิงถึง “แหล่งข้อมูลอื่น ๆ” อยู่บ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งท�าให้ผมมีความหวัง
ว่าคุณอาจจะสนใจข้อมูลของผม ยิ่งไปกว่านั้น ดูจากเนื้อหาในจดหมายบริการของคุณแล้ว ผมคิด
ว่าคุณไม่น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องที่ผมค้นพบมาก่อน

การน�าคุณลักษณะสามประการที่ผมค้นพบมาใช้ไม่จ�าเป็นต้องมีการอ้างอิงใด ๆ  ในจดหมาย
บริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow-Jones Industrials) ท�าจุดสูงสุดอยู่
ที่ 107 จุด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมสามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะร่วงลงไปถึงจุดต�า่สุดที่ 
85 จุด และยังประมาณการวันที่ที่จะลงมาถึงได้อีกด้วย แต่จดหมายบริการของคุณอาจใช้ทฤษฎี
ดาว จึงเป็นเหตุผลท�าให้ไม่สนใจสถานะซื้อ ผมไม่ได้กล่าวอ้างหรอกว่าจะท�าแบบนี้ได้เสมอไป คง
ไม่ต้องบอกว่านี่จะส่งผลดีต่อชื่อเสียงของคุณแค่ไหน ผมขอคาดการณ์ว่าการแกว่งตัวของตลาด
กระทิง (Bull Market) ที่ส�าคัญในปัจจุบันจะตามมาด้วยการพังทลายครั้งใหญ่ของตลาดหมี (Bear 
Market) นี่ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น แต่เป็นการน�ากฎมาร่วมปรับใช้ 

การค้นพบทีว่่านีม้กีลไกน้อยกว่าทฤษฎดีาว แต่เป็นการเพิม่มลูค่าการคาดการณ์ทีข่าดหายไปได้
อย่างดเียีย่ม ประการแรกคอื เราจะเหน็สญัญาณการกลบัตวัเกดิข้ึนอย่างสม�า่เสมอท้ังในระดับเล็ก ๆ  
ระดับกลาง และระดับใหญ่ ประการต่อมาคือการแบ่งประเภทของคลื่น ซึ่งผมพบว่าจะมีหกระดับ 
ประการสุดท้ายครอบคลุมถึงเรื่องเวลา ที่มีความแม่นย�าถึง 83 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่จุดต�า่สุดในปี 
ค.ศ. 1932 หากเกดิความไม่สอดคล้องกัน องค์ประกอบด้านเวลาจะไม่สามารถน�ามาใช้ได้ชัว่คราว

หากคณุยงัไม่มแีผนจะเดนิทางมายงัฝ่ังผมในเรว็ ๆ  นี ้คณุจะยนิดจ่ีายค่าเดนิทางไปกลบัดทีรอยต์ 
หรือไม่ ผมรู้จักคุณออสบอร์นที่เป็นตัวแทนของคุณที่นี่ และเชื่อว่าเขาจะช่วยให้ผมมี “บทบาท 
ที่ดี” ได้ แต่ได้โปรดทราบว่าทั้งเขาและใครก็ตามยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการค้นพบของผม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
ราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์ 



บันทึกของผู้เขียน

ในการร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้ เราไม่ได้นึกถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ 

อ่านหนังสือเกี่ยวกับนกเพนกวินแล้วพูดว่า “หนังสือเล่มนี้บอกฉันเกี่ยวกับ 

นกเพนกวินมากกว่าที่ฉันอยากรู้จริง ๆ” เราได้พยายามอธิบายทฤษฎีของ

หลักการคลื่นให้เข้าใจง่าย รัดกุมและหลีกเลี่ยง โดยส่วนมากจะอธิบาย

ขยายความโดยละเอยีดถีถ้่วน และมตีวัอย่างข้อปลกีย่อยของประเดน็ทาง

เทคนิคที่น�าเสนออย่างชัดเจน 

หลกัการพืน้ฐานของหลกัการคลื่น (Wave Principle) สามารถเรียนรู ้

และน�าไปใช้ได้ง่าย น่าเสียดายท่ีงานเขียนเร่ืองแรก ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่

ได้ถูกตีพิมพ์อีกแล้ว และลักษณะงานเขียนที่กระจัดกระจายตั้งแต่นั้นมาก็

สร้างปัญหาขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนส�าหรับใช้ประกอบการศึกษา

อ้างอิง ในหนังสือเล่มนี้เราได้พยายามผลิตผลงานให้สมบูรณ์แบบครบถ้วน 

และเราหวงัว่าจะประสบความส�าเรจ็ในการแนะน�าทฤษฎนีี้ให้กบันกัวเิคราะห์

ซึ่งมีประสบการณ์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้รู้จักกับทฤษฎีท่ีน่าหลงใหล

ของเอลเลียตต์

เราเชื่อว่าผู้อ่านของเราจะได้รับการสนับสนุนในการวิจัยของตัวเอง

โดยจัดท�าแผนภูมิการแกว่งตัวของดัชนีดาวโจนส์เป็นรายชั่วโมง จนกว่า

พวกคุณจะพูดด้วยความต่ืนเต้นดีใจว่า “ฉันเห็นแล้ว!” เมื่อคุณเข้าใจ 

หลักการคลื่น คุณจะมีแนวทางใหม่ที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ตลาดตาม

ความคิดของคุณ และยิ่งไปกว่านั้น ปรัชญาทางคณิตศาสตร์นี้ก็สามารถ
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น�าไปใช้ ในด้านอื่น ๆ ของชีวิตได้ แม้จะไม่ใช่ค�าตอบของปัญหาทั้งหมด

ของคุณ แต่จะให้มุมมองและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของ

จิตวทิยาท่ีแปลกประหลาดของพฤตกิรรมมนษุย์ โดยเฉพาะพฤตกิรรมของ

ตลาด แนวคิดของเอลเลียตต์สะท้อนถึงหลักการที่คุณสามารถพิสูจน์ได้

ด้วยตวัคุณเองอย่างงา่ยดายและมองเหน็ตลาดหุน้ในมุมมองใหมอ่ยูเ่สมอ

- เอ. เจ. ฟรอสต์
โรเบิร์ต อาร์. เพรชเตอร์ จูเนียร์

ค.ศ. 1978



ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ทฤษฎี Elliott Wave ได้ถูกค้นพบโดยราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต ์
(Ralph Nelson Elliott) ในปี ค.ศ. 1938 เขาค้นพบปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ในตลาดหุน้ว่าราคาในตลาดมีรปูแบบท่ีเหมือนหรอืซ�า้กนั โดยเรยีกรปูแบบนี ้
ว่า “คลื่น” เอ. เจ. ฟรอสต์ และโรเบิร์ต อาร์. เพรชเตอร์ได้สานต่อแนวคิด
ของราล์ฟ เนลสนั เอลเลยีตต์ โดยมกีารค้นคว้าเพิม่เตมิและได้น�าแนวทาง
ของราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์มาขยายความจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ 

หนังสือเล่มนี้เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของต�ารา Elliott Wave ที่สมบูรณ์ 
ไม่เพยีงแต่มคี�าอธบิายถงึทีม่าที่ไปในหลกัการคลื่น แต่มีตวัอย่างและสามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้กบัตลาดได้จริง เนือ้หาในเล่มคอืการคาดการณ์ตลาดตัง้แต่ 
ปี ค.ศ. 1978 จนถงึปัจจุบัน แม้จะผ่านกาลเวลามาแล้วหลายปี ซึง่ได้พสิจูน์
ว่าหลายการคาดการณ์เป็นจรงิตามทีก่ล่าวไว้ในหนงัสอื การศกึษาแนวคดิดงั
กล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหลาย ๆ  คนทีส่นใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ และ
สามารถน�าแนวคดินี้ไปประยกุต์ใช้กบัสนิทรพัย์อื่น ๆ  ที่ไม่ปรากฏในหนงัสอื
ได้ กว่า 40 ปีแล้วทีห่นงัสอืเล่มนี้ได้วางจ�าหน่าย จนกลายเป็นหนึง่ในหนงัสอื
ที่ดีที่สุดของโลก ผู้ที่ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคทุกคนต้องรู้จัก
ทฤษฎี Elliott Wave และอาจจะคุ้นชื่อหรือเคยเห็นหนังสือเล่มนี้มาแล้ว

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งอย่างยิ่งที่ผมได้รับอนุมัติจาก เอ. เจ. 
ฟรอสต์ และ โรเบร์ิต อาร์. เพชรเตอร์ ในการเรยีบเรยีงหนังสือเล่มน้ี
เป็นภาษาไทย ให้เป็นต�าราอยูคู่ก่บัทกุคนทีต้่องการศึกษาทฤษฎ ีElliott 
Wave จากประสบการณ์การน�าทฤษฎี Elliott Wave ไปประยุกต์ใช้
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มามากกว่า 10 ปี และน�ามาสอน พบว่าสามารถใช้งานได้จริง โดย
สามารถหาจุดเข้าออกได้ดีท่ีสุด หลายครั้งเป็นจุดที่ต�่าที่สุดหรือสูง
ทีส่ดุ หวงัว่าทกุคนทีอ่่านหนงัสอืจะได้ประโยชน์จากทางตรงและทาง
อ้อมเพื่อน�ามาประยุต์ใช้ ในการลงทุนให้ประสบความส�าเร็จ

ดร.สมิทธ์ อุดมมะนะ 





ภาคที่ 1

ทฤษฎีเอลเลียตต์
(Elliott Theory)





บทที่ 1
หลักการทั่วไป

ในหนงัสอื The Elliott Wave Principle-A Critical Appraisal เอ. แฮมลิตนั 

โบลตัน (A. Hamilton Bolton) ได้เกริ่นน�ำเอำไว้ว่ำ 

ในขณะที่เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่บรรยากาศทางเศรษฐกิจไม่

อาจคาดเดาได้ อมึครมึไปด้วยความซมึเศร้าสภาวะสงคราม รวมทัง้ 

การฟ้ืนตวัและความรุง่โรจน์หลงัจากสงคราม ผมสงัเกตว่าหลกัการ

ของคลื่นเอลเลยีตต์สามารถน�าไปใช้กบัการด�าเนินชีวติประจ�าวนั และ

มั่นใจว่าหลักการนีส้ามารถเพิ่มมูลค่าได้

ในช่วงทศวรรษที ่1930 รำล์ฟ เนลสนั เอลเลยีตต์ พบว่ำรำคำหุน้ใน

ตลำดเป็นไปตำมแนวโน้มและมีรูปแบบกลับตัวที่ดูคุ้นตำ รูปแบบดังกลำ่ว

เป็น รูปร่าง ที่เกิดซ�้ำ เอลเลียตต์ได้ ใช้ข้อมูลรำคำในตลำดมำแยกรูปแบบ

หรือ “คลื่น” ที่เกิดขึ้นเป็นห้ำรูปแบบ และยังได้ตั้งชื่อ นิยำม และแสดง

ตัวอย่ำงรูปแบบและควำมแตกต่ำงของแต่ละรูปแบบเหล่ำนี้ จำกนั้นเขำ

ก็ได้อธิบำยว่ำรูปแบบดังกล่ำวเช่ือมกันเพ่ือสร้ำงรูปแบบท่ีใหญ่ข้ึนได้อย่ำงไร 

เมื่อเกิดรูปแบบที่ใหญ่ขึ้นแล้ว รูปแบบนั้นก็เชื่อมโยงกับรูปแบบที่คลำ้ยกัน

เพื่อสร้ำงรูปแบบที่ใหญ่ข้ึนไปอีกเร่ือย ๆ จนเกิดโครงสร้ำงที่เชื่อมโยงกัน 

ปรำกฏกำรณ์นี้เรียกว่ำ หลักการคลื่น (Wave Principle)
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แม้ว่ำหลักกำรคลื่นจะเป็นเครื่องมือส�ำหรับคำดกำรณ์รำคำตลำด

ที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็ตำม หลักกำรคลื่นก็ยังไม่ใช่เคร่ืองมือที่ใช้วิเครำะห์ 

เป็นหลัก แต่เป็นกำรอธิบำยโดยละเอียดว่ำรำคำตลำดมีพฤติกรรมเป็น 

อย่ำงไรค�ำอธิบำยของหลักกำรคลื่นได้ ให้ควำมรู้มำกมำยมหำศำล โดย

เฉพำะกำรรู้ต�ำแหน่งของรำคำตลำด และมีค�ำอธิบำยถึงพฤติกรรมของ

รำคำวำ่รำคำจะไปในทิศทำงไหนได้บำ้ง

หัวใจส�ำคัญของหลักกำรคลื่นคือกำรให้ บริบท กำรวิเครำะห์ตลำด 

บริบทนี้เป็นพื้นฐำนส�ำหรับหลักกำรคิดอย่ำงมีระเบียบวินัยและมุมมอง 

เก่ียวกับสถำนะและแนวโน้มทั่วไปของตลำด ในบำงครั้งหลักกำรคลื่นมี 

ควำมแม่นย�ำในกำรบอกแนวโน้มของตลำดหรอืกำรเปลีย่นทศิทำงในอนำคต

อยำ่งนำ่เหลือเชื่อ กิจกรรมหลำย ๆ อยำ่งของมนุษย์ก็ใช้หลักกำรคลื่น แต่ 

เป็นที่นิยมใช้ ในตลำดหุ้นมำกท่ีสุด อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริงตลำด

หุ้นมีควำมส�ำคัญกับมนุษย์มำกกว่ำที่ปรำกฏต่อผู้คนทั่วไปและแม้แต่ 

นักลงทุนในตลำดก็ตำม เนื่องจำกรำคำหุ้นเป็นกำรสะท้อนถึงศักยภำพ 

กำรผลิตของมนุษย์ กำรประเมินครั้งน้ีจึงเป็นควำมจริงและมีควำมหมำย 

ลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งจะกลำ่วถึงเรื่องนี้ในภำยหลัง

รำล์ฟ เนลสนั เอลเลยีตต์มคีวำมเป็นอจัฉรยิะในกำรรวบรวมควำมคดิ

และตรรกะตำ่ง ๆ  เขำได้ศึกษำแผนภูมิค่ำเฉลี่ยดัชนีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ 

(Dow Jones Industrial Average) และรำคำในอดีตด้วยควำมรอบคอบ

และแม่นย�ำ จนสำมำรถพัฒนำหลักกำรที่สะท้อนถึงปรำกฏกำรณ์ในตลำด

ช่วงกลำงป ีค.ศ. 1940
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ในเวลำนัน้ดชันดีำวโจนส์ใกล้ถงึ 100 จดุ เอลเลียตต์ท�ำนำยว่ำจะเกดิ 

ตลำดกระทงิ (Bull Market) ขนำดใหญ่ในไม่ก่ีทศวรรษข้ำงหน้ำ รำคำจะเกนิ 

ควำมคำดหมำยของคนทั้งหมด ในช่วงเวลำนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่ำ 

เป็นไปไม่ได้ที่ดัชนีดำวโจนส์จะไปกว่ำจุดสูงสุดในป ีค.ศ. 1929 กล่ำวคือ 

กำรคำดกำรณ์ในตลำดหุน้ท่ีมคีวำมแม่นย�ำ แน่นอน และสำมำรถบอกล่วงหน้ำ 

ได้หลำยปี จะมำพร้อมข้อพิสูจน์ของกำรใช้หลักกำรคล่ืนของเอลเลียตต์ 

ดังที่เรำจะได้เห็นกัน

ในช่วงเวลำเดียวกันน้ีก็ได้มีกำรพัฒนำกำรใช้หลักกำรคล่ืนเอลเลียตต์ 

ซึ่งเอลเลียตต์ได้กลำ่วถึงทฤษฎี ประวัติควำมเป็นมำ และควำมหมำยของ

รูปแบบตำ่ง ๆ  ซึ่งจะน�ำเสนอและอธิบำยเพิ่มในบทที่ 3 และกว่ำจะถึงเวลำ 

นั้นก็พอจะกล่ำวได้วำ่รูปแบบที่จะอธิบำยในบทที่ 1 และบทที่ 2 นี้ได้ผำ่น 

กำรทดสอบของเวลำเรียบร้อยแล้ว

บ่อยครั้งเรำจะเห็นกำรตีควำมเกี่ยวกับสถำนะของคลื่นเอลเลียตต์

ในตลำดผิดแปลกแตกต่ำงกันออกไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรศึกษำแบบ

ลวก ๆ  และตื้นเขินกับผู้เชี่ยวชำญในยุคปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม ควำมคลำด

เคลื่อนส่วนใหญ่แก้ไขได้ด้วยกำรสร้ำงแผนภูมิทั้งรูปแบบมำตรำส่วนทำง

คณิตศำสตร์ (Arithmetic Scale) และกึ่งลอกำริทึม (Semilogarithmic 

Scale) โดยปฏิบัติตำมแนวทำงและกฎที่ก�ำหนดไว้ ในหนังสือเล่มนี้ ขอ

ต้อนรับสู่โลกของเอลเลียตต์

หลักการพื้นฐาน (Basic Tenets)

ธรรมชำติเป็นผู้ก�ำหนดหลักกำรคลื่นผ่ำนระบบสังคมมนุษย์ และ

เนื่องจำกหลักกำรคลื่น ออกแบบ โดยธรรมชำติ จึงมีรูปแบบที่เกิดขึ้นใน

ลักษณะซ�้ำ ๆ และสำมำรถคำดกำรณ์ได้
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บำงครั้งรำคำในตลำดดูเหมือนจะสะท้อนถึงเหตุกำรณ์และปัจจัย

ภำยนอก แต่บำงครัง้ก็ไม่ได้เป็นไปตำมสำเหตทุีค่นส่วนใหญ่คดิโดยสิน้เชงิ 

เหตผุลกคื็อตลำดมีกฎเป็นของตวัเอง ซึง่ไม่ได้ถูกผลกัดนัจำกปัจจยัภำยนอกที่

เกดิข้ึนในชีวิตประจ�ำวนั รำคำทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ใช่ ผลผลติของข่ำวและไม่มี

เครื่องจกัรทีส่ำมำรถสร้ำงจงัหวะของรำคำได้ กำรเคลื่อนไหวของรำคำเป็น

รปูแบบทีเ่กดิขึน้ซ�ำ้ ๆ  แสดงให้เหน็ว่ำเป็นอสิระจำกเหตุกำรณ์และช่วงเวลำ

รำคำในตลำดเคล่ือนไหวในรูปแบบ คลื่น ซึ่งเป็นรูปแบบของ 

กำรเคล่ือนไหวอย่ำงมทีศิทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คลื่นคอืรปูแบบใดรปูแบบ

หนึ่งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ ซึ่งจะกลำ่วในภำยหลัง

รูปแบบคลื่นห้าคลื่น (Five-Wave Pattern)

รูปแบบคลื่นในตลำดมีลักษณะเฉพำะซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นห้ำ

คลื่นในรูปแบบโครงสร้ำงเฉพำะ สำมในห้ำคลื่นจะมีทิศทำงกำรเคลื่อนท่ี

อยำ่งชัดเจน ได้แก่ คลื่น 1, 3 และ 5 และจะมีคลื่นสองคลื่นเคลื่อนไหวใน

ทิศทำงตรงกันข้ำม ได้แก่ คลื่น 2 และคลื่น 4 ดังแสดงในรูปที่ 1.1 คลื่น

สองคลื่นที่เกิดขึ้นดังกล่ำวเป็นคลื่นที่สั่งให้มีเปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนที่

เอลเลียตต์สงัเกตลกัษณะส�ำคญัสำมประกำรของรปูแบบคลื่นห้ำคลื่น 

คือ คลื่น 2 ไม่เคยลงมำเกินจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 ส่วนคลื่น 3 ไม่ใช่คลื่นที่

สั้นที่สุด และคลื่น 4 ไม่เคยเข้ำสู่บริเวณรำคำของคลื่น 1

รำล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์กลำ่ววำ่รูปแบบคลื่นในตลำดไม่ได้มีเพียง

รปูแบบ “คลื่นห้ำคลื่น” แต่ก็ไม่สำมำรถปฏเิสธรปูแบบดงักล่ำวได้ บำงครัง้ 

ตลำดได้แสดงรูปแบบเป็นคลื่นห้ำคลื่นในระดับท่ีใหญ่ที่สุดของแนวโน้ม 

เนื่องจำกคลื่นห้ำคล่ืนอยู่เหนือกว่ำรูปแบบทั้งหมดในตลำด รูปแบบอื่น 

ทั้งหมดจึงอยู่ภำยใต้รูปแบบดังกล่ำว
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การสร้างคลื่น (Wave Mode)

พัฒนำกำรของคลื่นจะมอียูส่องรปูแบบคอื คลื่นส่ง (Motive Wave) 

และ คลื่นปรบั (Corrective Wave) โครงสร้ำงคลื่นส่งประกอบไปด้วยคลื่น 

ห้า คลื่น ดังแสดงในรูปที่ 1.1 และในแต่ละคลื่นจะมีทิศทำงเดียวกัน เช่น 

คลื่น 1, 3 และ 5 สำเหตุที่เรียกวำ่ “ส่ง” เพรำะว่ำลักษณะของคลื่นมี 

กำรขับเคลื่อนรำคำอย่ำงทรงพลงั ในทำงกลบักนั โครงสร้ำงคลื่นปรับประกอบ

ไปด้วยคลื่น สาม คลื่น เป็นคลื่นที่แทรกแนวโน้มตรงขำ้ม ซึ่งได้แก่คลื่น 2 

และคลื่น 4 ในรูปที่ 1.1 รูปแบบนี้เรียกวำ่ “ปรับ” เพรำะแต่ละคลื่นที่เกิด

ขึ้นเป็นกำรโต้ตอบกับคลื่นส่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำ แต่สำมำรถตอบสนองได้

บำงส่วนเท่ำนั้น ดังนั้น ทั้งสองส่วนจึงมีพื้นฐำนที่แตกต่ำงกัน ทั้งในเรื่อง

ของบทบำทและโครงสร้ำง ดังจะมีรำยละเอียดในบทนี้

รูปแบบพื้นฐาน

คล
ื่น 

1

คลื่น 2

คล
ื่น 

5

คลื่น 4

คล
ื่น 

3

รูปที่ 1.1



34

วัฏจักรคลื่นที่สมบูรณ์ (Complete Cycle)

วัฏจักรคลื่นที่สมบูรณ์หนึ่งรอบประกอบไปด้วยคลื่นแปดคลื่นและ

แบ่งออกเป็นสองช่วงที่แตกต่ำงกัน ช่วงแรกเรียกว่ำช่วงคลื่นส่งห้ำคลื่น 

(เรียกอีกอยำ่งวำ่ “ห้ำ”) ในช่วงนี้คลื่นย่อยแต่ละคลื่นจะแสดงด้วยตัวเลข 

และอีกช่วงหนึ่งเรียกวำ่ ช่วงคลื่นปรับสำมคลื่น (เรียกอีกอยำ่งว่ำ “สำม”) 

ซึ่งคลื่นย่อยแต่ละคลื่นแสดงด้วยตัวอักษร เช่น คลื่น 2 เป็นคลื่นปรับของ

คลื่น 1 ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ตัวอักษร A, B และ C เป็นคลื่นปรับของ

คลื่น 1, 2, 3, 4 และ 5 ดังแสดงในรูปที่ 1.2

คลื่นส่ง
(แสดงด้วยตัวเลข)

คลื่นปรับ
(แสดงด้วยตัวอักษร)

คล
ื่น 

1

คลื่น 2

คลื่น A

คลื่น C

คล
ื่น 

5

คล
ื่น 
B

คลื่น 4

คล
ื่น 

3

รูปที่ 1.2






