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1.1 Forex คืออะไร ? 

 

 

ยกตัวอย่ำง 
▪ คุณจะไป New York  คุณเอาเงินไทย 30,000 บาท ไปแลกท่ีธนาคาร ไดม้า 1,000$ 
▪ ผา่นไป 30 วนั กลบัมาประเทศไทย คุณเอา 1,000$ มาแลกคืนเป็นเงินบาทได ้30,500 บาท  

เพราะอตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึน  
    ธุรกรรมแบบนีแ้หละคือ Forex มันเกดิขึน้ทุกๆวินำที  

o โลกของเรามีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสกุลเงินกนัอยูต่ลอดเวลา 
 
 
 

 
 
 

กำรเทรด FOREX กคื็อ กำรเกง็ก ำไรอตัรำแลกเปลีย่นของสกุลเงินต่ำง ๆ 

 

บทที่ 1  : FOREX คืออะไร ? 

  Forex ยอ่มาจากค าวา่ Foreign Exchange market 
Forex ก็คือ “ตลำดซ้ือขำยอตัรำแลกเปลีย่น “ 
อาจฟังดูเหมือนเป็นเร่ืองไกลตวั แต่จริง ๆแลว้ 

มนัเป็นเร่ืองใกลต้วักวา่ท่ีคิด 
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1.2 มูลค่ำกำรซ้ือขำยของตลำด Forex 
 

 

 

 

 

 

 

ตลำด Forex มีมูลค่ำกำรซ้ือขำยสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงสูงกว่ำตลำดอ่ืน ๆ หลำยเท่ำตัว 
• จึงท าให ้Forex มีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ในการลงทุน 
• เน่ืองจากมีเมด็เงินจ านวนมาก และสภาพคล่องท่ีสูง 
• คุณสามารถซ้ือขาย Forex ไดภ้ายในวินาที ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
 

แต่ตลำด Forex กมี็ควำมผันผวนสูงมำกเช่นเดียวกนั 
• คุณสามารถท าก าไรไดเ้ร็วภายในไม่ก่ีนาที แต่คุณก็สามารถสูญเสียเงินทั้งหมด ในเวลารวดเร็วเช่นเดียวกนั 
• จึงเป็นอนัตรายอยา่งมาก หากนกัลงทุน ขาดความรู้,ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ในการลงทุนในตลาดน้ี 
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1.3 ใครบ้ำงที่ซ้ือขำยในตลำด Forex 

   1. ธนาคารของรัฐบาล 
   2. ธนาคารพาณิชย ์
   3. โบรกเกอร์ 
   4. กองทุนต่าง ๆ 
   5. บริษทัประกนัภยั 
   6. องคก์รระหวา่งประเทศ 
   7. บริษทัพาณิชย ์น าเขา้ ส่งออก 
   8. นกัเก็งก าไรรายใหญ่ 
   9. นกัเก็งก าไรรายยอ่ย (บุคคลท่ัวไป) 
 

 
1.4 ซ้ือขำยอะไรในตลำด Forex 

• การซ้ือขาย Forex  คือการซ้ือสกุลเงินหน่ึง และท าการขายอีก
สกุลเงินหน่ึง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน 

• ซ่ึงจะเป็นการแลกเปล่ียนระหวา่ง 2 สกุลเงินเสมอ  
 

* ซ่ึงเรียกกนัว่ำ คู่เงิน ตัวอย่ำงเช่น 
• EUR/USD  : คู่เงินยโูร และดอลลาร์สหรัฐ 
• USD/JPY  :  คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเยน 
• GBP/USD : คู่เงินปอนด ์และดอลลาร์ 
• USD/CHF : คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และฟรังก ์
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* ตัวอย่ำง อธิบำยเพิม่เติม  
        รำคำปัจจุบันของ EURUSD = 1.22428 

▪ หมายความวา่ 1 EUR แลกได ้1.22428 USD 
 

        นำย อ ำนำจ ได้ไปซ้ือ เงิน EURUSD ไว้ที่รำคำ 1.22428 
▪ และไปรอขายท่ี 1.22528 
▪ ท าใหน้าย อ านาจ ไดก้ าไรมา 100 จุด จากส่วนต่างของราคา 
▪ ซ่ึงจ านวนเงินท่ีไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บั ขนาดของค าสั่งซ้ือ (Lot Size) ท่ีนายอ านาจท าการซ้ือ 

 
 

1.5 Forex ซ้ือขำยได้ตอนไหน ? 

Forex ประกอบด้วย 4 ศูนย์กลำงใหญ่ ได้แก่:                                                                                                                                                    
London , New York , Sydney , Tokyo 

- จึงสำมำรถท ำกำรซ้ือขำย ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
- ตั้งแต่เวลา 22.00 GMT ของวนัอาทิตยจ์นถึงเวลา 22.00  
     GMT ของวนัศุกร์ 
* หรือสรุปกคื็อ เทรดได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ (ปิดเสำร์,อำทิตย์) 
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1.6 สรุปข้อดีของตลำด Forex 
      1. ท าการซ้ือขายไดต้ลอด 24 ชม. 

2. ใชเ้งินลงทุนนอ้ย เปิดบญัชีไดข้ั้นต ่าตั้งแต่ 30$ 
3. เป็นตลาดการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีมูลค่าการซ้ือขายมากถึง 5 ลา้นลา้นดอลลาร์ต่อวนั 
4. สภาพคล่องสูง สามารถซ้ือขายไดภ้ายในวินาที 
5. สามารถเก็งก าไรไดท้ั้ง ขาข้ึนและขาลง 
6. คา่คอมมิสชัน่ต ่ามาก,แทบจะไม่มี เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนรูปแบบอ่ืน 

 

 
1.7 เรำจะซ้ือขำย FOREX ได้อย่ำงไร ? 

 

 

 

 

 

▪ ปัจจุบนับุคคลทัว่ไป,นกัลงทุนรายยอ่ย สามารถเทรด Forex ไดอ้ยา่งง่าย 
▪ โดยการซ้ือขายผา่นโบรกเกอร์ 
▪ ซ่ึงเทคโนโลยพีฒันาไปมาก สามารถเปิดบญัชีออนไลน์ในไม่ก่ีนาที 
▪ ฝากถอนออนไลน,์ ใชเ้งินลงทุนท่ีต ่า, ส่งค าสั่งซ้ือขายในวินาที 
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กำรเทรด Forex จะประสบควำมส ำเร็จได้นั้น คุณต้องศึกษำ และตั้งใจฝึกฝน 

▪ Forex ไม่ใช่เส้นทางรวยทางลดั, คนท่ีจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งศึกษา ฝึกฝนจนมีความรู้ความช านาญ 
▪ อยา่ไปคิดทางลดั เช่น การฝากคนอ่ืนเทรด เพราะมีข่าวการฉอ้โกงอยูบ่่อยคร้ัง 
▪ คุณสามารถเรียนรู้ การเทรด Forex และพฒันาตวัเอง ไปสู่นกัลงทุนมืออาชีพไดไ้ม่ยาก 
▪ ขอเพียงมีความตั้งใจ ในสายอาชีพน้ี และตั้งใจศึกษามนัจริง ๆ 

 
 
 
 

 

บทที่ 2 : กำรเทรด Forex จะเร่ิมต้นได้อย่ำงไร 

• คุณไม่จ าเป็นตอ้งไปเรียน,จ่ายค่าอบรมสัมมนาแพงๆ 
• ทุกวนัน้ี ส่ือความรู้มากมายอยูใ่นอินเตอร์เน็ตและฟรี 
• คุณสามารถศึกษาไดจ้าก คลงัความรู้ ของเรา Forexnew.org 
• ซ่ึงมีเน้ือหาตั้งแต่ พื้นฐานไปถึงระดบัสูง 
• เพื่อสร้างองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาตวัเอง สู่การเป็น Trader มืออาชีพ 

 

      XM Global เป็นโบรกเกอร์ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัสูง จดทะเบียน IFSC , อ่าน Review 
▪ เทรดฟรีดว้ยโบนสัไม่ตอ้งฝากเงิน 30$ 
▪ หากคุณเทรดไดก้ าไร ก็สามารถ ถอนเงินออกมาได ้
▪ หากคุณเทรดแลว้ขาดทุน ไม่ตอ้งเสีย จึงไม่มีความเส่ียงใดๆ                   เขา้สู่เวบ็ไซต ์XM 
▪ เขา้สู่เวบ็ไซต ์XM 

 

คุณทรำบหรือไม่ ? 
มีโบรกเกอร์บางแห่ง ท่ีมีขอ้เสนอใหก้บันกัลงทุนหนา้ใหม่ สามารถทดลองเทรดไดโ้ดย ไม่ตอ้งฝากเงิน 

โบรกเกอร์ XM Global เทรดฟรีด้วยโบนัสไม่ต้องฝำกเงิน 30$ 
▪ XM Global เปิดโอกาสใหน้กัลงทุน ทดลองเทรด, บริหารพอร์ตจริง โดยไม่ตอ้งฝากเงิน 
▪ จึงไม่มีความเส่ียงใดๆ , การทดลองเทรดดว้ยโบนสั 30$ นั้นใหป้ระสบการณ์ท่ีดีมาก 
▪ การฝึกฝนบนพอร์ตจริง จะช่วยใหคุ้ณเรียนรู้ไดเ้ร็ว กวา่การอ่านต าราเพียงอยา่งเดียว  

 

https://www.forexnew.org/
https://www.forexnew.org
https://www.forexnew.org/
http://www.ifsc.gov.bz/licensed-service-providers/list-f/
https://forexnew.org/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-xm/
https://www.forexnew.org/xm
https://www.forexnew.org/xm
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▪ โบรกเกอร์ คือบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน ในการส่งค าสั่งซ้ือขายของเรา 

เขา้ไปสู่ศูนยก์ลางตลาด Forex ,ธนาคาร ,ผูใ้หบ้ริการสภาพคล่อง 
 

 
 
 
 
 

 

โบรกเกอร์ Forex แบ่งออกเป็นหลกัๆ 2 ประเภท 

           

 

 

 

บทที่ 3 : โบรกเกอร์ Forex คืออะไร 
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1. โบรกเกอร์ แบบ Dealing Desk (DD) 
• คือโบรกเกอร์ ท่ีด าเนินการ ผา่นเคาน์เตอร์จดัการ (Market Maker) 
• ค าสั่งซ้ือท่ีคุณส่ง จะอยูใ่นมือของ Broker 
• เม่ือเราท าการซ้ือขาย Broker ก็จะท าการจบัคู่กบัอีกฝ่ังหน่ึงในระบบ 

 
    * ตัวอย่ำงเช่น : มีการส่งค าสั่ง Buy คู่เงิน EUR/USD 100,000 หน่วย ไปยงั Broker 

• Broker จะพยายามแมทชก์บัออเดอร์ Sell กบัลูกคา้คนอ่ืนก่อน 
• จากนั้นส่วนท่ีเกินจะถูกส่งต่อไปยงัผูใ้หส้ภาพคล่องในตลาดต่อไป 
• แต่ถา้ไม่สามารถแมทช ์Order ได ้Broker อาจตอ้งยอมรับ Order จากลูกคา้เอง  

หรืออาจปฏิเสธการรับ Order นั้นไปเลย 
• ซ่ึงพบบ่อยในช่วงท่ีมีการประกาศข่าวแรงๆ เพราะไม่สามารถหา Order มาแมทชก์นัได ้

 
    ข้อดีของ Broker แบบ Dealing Desk 

• ค่าบริการค่อนขา้งถูกมาก 
• ส่วนใหญ่จะ Fix Spread ตายตวั 

 

ข้อเสียของ Broker แบบ Dealing Desk 
• การส่งค าสั่งซ้ือ อาจล่าชา้ เพราะตอ้งผา่น เคาเตอร์จดัการ และอาจมีการปฏิเสธการรับค าสั่งซ้ือ 
• อาจมีปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เพราะ โบรกเกอร์แบบ Dealing Desk นั้น อาจไม่ได ้ 

ส่งค าสั่งซ้ือไปยงั ธนาคาร, LP 
• หรืออธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายคือ โบรกเกอร์อาจรับกิน Order เอง , ดงันั้นผลก าไรขาดทุนของ Trader  

จึงมีผลกระทบต่อ Broker 
• และมกัจะมีข่าวไม่ดีบ่อย ๆกบัโบรกเกอร์ในลกัษณะแบบน้ี เช่น การล่า Stop loss, การโกงราคากราฟ 

https://www.forexnew.org/
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2. โบรกเกอร์ แบบ No Dealing Desk (NDD) 
• คือโบรกเกอร์ ท่ีมีการส่งค าสั่งซ้ือขาย ของเราเขา้ไปท่ีส่วนกลางโดยตรง ซ่ึงก็คือ ธนาคาร, Liquid provider 
• ซ่ึงโบรกเกอร์แบบน้ี ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนสะพานเท่านั้น ในการส่งค าสั่งซ้ือไปท่ีศูนยก์ลาง 
• ก าไรของพวกเขาจะมาจากค่า Commission และ Spread 

 

     สำมำรถแยกย่อยได้ 2 ประเภท คือ 
1. STP (Straight Through Processing) คือ การประมวลผลโดยตรง 
2. ECN+STP (Electronic Communication Network + Straight Through Processing)  

คือระบบอตัโนมติั เพื่อเก็บค าสั่งซ้ือท่ีตรงกนั + การประมวลผลโดยตรง 
      

      ข้อดีของ Broker แบบ No Dealing Desk 
• ส่งค าสั่งซ้ือไดเ้ร็ว ไม่มีปัญหา Re-Quote (เปิด Order ไม่ได)้ 
• มีความปลอดภยัมากกวา่ Broker แบบ Dealing Desk เพราะส่งค าสั่งซ้ือเขา้สู่ศูนยก์ลาง ธนาคาร 

Liquid Provider โดยตรง 
• ซ่ึง Broker ท าหนา้ท่ีเป็นเพียงตวักลางเท่านั้น 

 
       ข้อเสียของ Broker แบบ No Dealing Desk 

• ค่าบริการอาจสูงกวา่ Broker แบบ Dealing Desk เลก็นอ้ย 
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* สรุปภำพรวมประเภทของโบรกเกอร์ 

 

 

     เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรเลือกใช้งำน Broker ที่ดนีั้น ควรเลือกที่เป็นแบบ No Dealing Desk 
• เพราะค าสั่งซ้ือ จะถูกส่งไปยงัส่วนกลาง,ธนาคาร,Liquid Provider โดยตรง 
• ความปลอดภยัจึงมีมากกว่า Broker แบบ Dealing Desk 
• และทุกวนัน้ี Broker แบบ No Dealing Desk นั้น ก็คิดค่า Commission, Spread ท่ีต ่ามาก 
 

เขา้ชมการจดัอนัดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยี่ยม 
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4.1 กำรจดทะเบียนส ำคัญท่ีสุด 

• การเลือกโบรกเกอร์ท่ีดีนั้น ตอ้งใหค้วามส าคญักบั กำรจดทะเบียน เป็นหลกั 
• เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึง ความมัน่คง,ปลอดภยั มีหน่วยงานรับรอง 

 
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จดทะเบียนช้ันน ำของโลกน้ัน มี 3 ที่หลกัๆ ได้แก่ 

1. Financial Conduct Authority (FCA, UK) 
2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC, Australia) 
3. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec, Cyprus) 

 

                              
 

 

 

บทที่ 4 : โบรกเกอร์ Forex ที่ดี เป็นอย่ำงไร ? 

https://www.forexnew.org/
https://www.forexnew.org


 

 

Copyright © ForexNew.org 
 Visit https://www.forexnew.org 

12 

4.2 ช่องทำงกำรฝำก/ถอน 

 

• ปัจจุบนัไดมี้ โบรกเกอร์จ านวนมากท่ีสามารถ ฝากถอน ผ่ำนธนำคำรไทยได้ (Online Thai Banking) 
• ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีมาก ส่วนใหญ่จะไม่มีค่าธรรมเนียม และอตัราแลกเปล่ียนตามจริง 

 
กำรพจิำรณำเลือก โบรกเกอร์นั้น ควรให้ควำมส ำคัญกบัช่องทำงกำรฝำก/ถอน 
• เพราะหาก โบรกเกอร์นั้น ไม่รองรับการฝากถอนผา่นธนาคาร ตอ้งไปใชช่้องทางอ่ืนแทน 
• อาจท าใหเ้กิด ค่ำธรรมเนียมท่ีสูง เช่นการฝากถอนผา่นบตัร Visa, MasterCard ท่ีมีค่าธรรมเนียม 2-3% 
• และการฝากถอนผา่นช่องทางอ่ืน ๆท่ีไม่ใช่ธนาคารไทยโดยตรงนั้น อาจจะท าให ้ถอนเงินไดช้า้ 
• เช่นการฝากถอน ผา่น  Bank Wire Transfer, PayPal เขา้มายงัธนาคารไทย ท่ีตอ้งใชเ้วลาหลายวนั 

และบางคร้ังอาจนานเป็นสัปดาห์ 
 

4.3 Spread, Commission 
• โบรกเกอร์ท่ีมี Spread, Commission ในการเทรดสูง จะท าใหก้ าไรในการเทรดลดนอ้ยลง 
• ยิง่โบรกเกอร์มีอตัรา Spread, Commission ต ่าเท่าไหร่ อตัราการท าก าไรของเราจะยิง่สูงข้ึน   
• ค่าใชจ่้ายต ่าลง = ก าไรมากข้ึน 
• Spread ของ EURUSD โดยมาตรฐานทัว่ไป ไม่ควรเกิน 18 จุด 
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4.4 Promotion 
• ทุกวนัน้ีไดมี้โบรกเกอร์ Forex เกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก การแข่งขนัจึงมีสูง 
• โบรกเกอร์ต่างน า Promotion ออกมา แข่งขนักนั เพือ่แยง่ลูกคา้ 
     * คนท่ีได้ประโยชน์สูงสุดกคื็อ นักลงทุนรำยย่อยอย่ำงเรำ 

• คุณมีสิทธิเลือก ท่ีจะใช ้โบรกเกอร์ ท่ีมีขอ้เสนอ Promotion ดีท่ีสุด 
• ส่ิงส าคญัคือ การเลือกใชโ้บรกเกอร์ใด ๆนั้น จะดูแต่ Promotion อยา่งเดียวไม่ได ้
• ส่ิงท่ีส าคญักวา่ คือความมัน่คง ซ่ึงตอ้งดูจากการจดทะเบียนของโบรกเกอร์เป็นหลกั 

 
4.5 ฝ่ำย Support 

• ฝ่าย Support เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เวลาท่ีคุณเกิดปัญหา และตอ้งการคุยเจา้หนา้ท่ี 
• การเลือก โบรกเกอร์ ท่ีมีฝ่าย Support เป็นภาษาไทย, มี Live Chat โดยตรง 

จะช่วยใหคุ้ณแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดง่้าย 
 

 
 

เขา้ชมการจดัอนัดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยี่ยม 
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  ทบทวนอีกคร้ัง คู่เงินเกิดจาก การน าสกุลเงินสองตวั มาเปรียบเทียบอตัราแลกเปล่ียนกนั  ตัวอย่ำง 

• EUR/USD  : คู่เงินยโูร และดอลลาร์สหรัฐ 
• USD/JPY  :  คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเยน 
• GBP/USD : คู่เงินปอนด ์และดอลลาร์ 
• USD/CHF : คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ และฟรังก ์

 
* ในตลาด Forex นั้น มีคู่เงินจ านวนมากใหคุ้ณเลือกเทรด 

▪ การจะพิจารณา เทรดคู่เงินตวัไหนนั้น ตอ้งท าความเขา้ใจประเภทของสกุลเงินต่าง ๆก่อน 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

* ปริมำณกำรซ้ือขำยของสกุลเงินต่ำง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5 : คู่เงินในตลำด Forex 

* สกุลเงินหลกัท่ีมีกำรซ้ือขำยสูงท่ีสุดในโลกคือ US Dollar   
    https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies 
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คู่เงิน แบ่งออกเป็นหลักๆ 3 ประเภท 

  1. Major Currency Pairs (คู่เงินหลกั) 
• คือคู่เงินท่ี มีสกุลเงิน USD (US Dollar) อยูฝ่ั่งใดฝ่ังหน่ึง 
• เป็นสกุลเงินท่ีมี ปริมาณการซ้ือขายสูงท่ีสุดในโลก 
• จึงมีความเสถียร,สภาพคล่องสูง,ความผนัผวนต ่ากวา่คู่เงินประเภทอ่ืน 
• และมี Spread , Commission ในการเทรด ต ่ากวา่คู่เงินประเภทอ่ืน 

 
 
 

2. Minor Currency Pairs (คู่เงินรอง) 
• คือคู่เงินท่ี ไม่มีสกุลเงิน USD (US Dollar) , อาจเรียกวา่  Cross Currency 
• Minor Currency ท่ีนิยมเทรดกนัไดแ้ก่ EURJPY, GBPJPY 

                     ตวัอยา่ง EUR Cross                                                                     ตวัอยา่ง JPY Cross 
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3. Exotic Currency Pairs (คู่เงินเกดิใหม่) 
• คือ “คู่สกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสกุลเงินเกิดใหม่” (สกุลเงินแปลกใหม่) 
• ซ่ึงอาจไม่ไดมี้สภาพคล่องสูงมากนกั 
• และมกัมี Spread, Commission ท่ีสูงในการเทรด 
• ตวัอยา่งเช่น สกุลเงิน Swedish Krona (SEK) 

, Norwegian Krone (NOK) Turkish Lira. 
 

สรุปภำพรวม 
▪ Major Currency (คู่เงินหลกั) เป็นกลุ่มคู่เงินท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด 
▪ เพราะมีความเสถียรสูง,ความผนัผวนต ่ากวา่ คู่เงินในประเภทอ่ืน ๆ 
▪ และมีอตัราค่าธรรมเนียม Spread , Commission ท่ีต ่ากวา่ เช่นเดียวกนั 

 
 
อนัดับคู่เงินท่ีมีปริมำณกำรซ้ือขำย สูงท่ีสุดในโลก 

• EUR/USD: The euro and the U.S. dollar 
• USD/JPY: The U.S. dollar and the Japanese yen 
• GBP/USD: The British pound sterling and the U.S. dollar 
• USD/CHF: The U.S. dollar and the Swiss Franc 

 
 

Reference : https://www.investopedia.com/university/forex-currencies/currencies3.asp 
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 Metatrader 4 (MT4) เป็นโปรแกรมมำตรฐำน ในกำรเทรด Forex 

▪ ซ่ึงแทบจะทุกโบรกเกอร์ Forex ในโลกนั้น ใชโ้ปรแกรมน้ีเป็นมาตรฐานเหมือนกนัทั้งหมด 

▪ โบรกเกอร์ XM ไดมี้การจดัท า Video สอนการใชง้านไวอ้ยา่งละเอียด 

▪ ทางเราไดน้ า Video ส่วนส าคญัต่าง ๆ จ านวน 9 ตอน มารวบรวมไว ้เพื่อความง่ายต่อการศึกษา 

▪ การเรียนรู้จาก Video จะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจไดเ้ร็วกวา่ การอ่านตวัหนงัสือ 

คุณสำมำรถเข้ำชม วิดีโอสอน กำรใช้งำน Metatrader 4 ได้จำก 

https://www.forexnew.org/คลงัความรู้/metatrader-4/ 

 

 

 

 

 

 

 บทที่ 6 : กำรใช้งำนโปรแกรมเทรด 

Metatrader 4 
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Metatrader 5 นั้น ได้ออกสู่ตลำดตั้งแต่วันที ่1 June 2010 
• ซ่ึงผา่นมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ปัจจุบนัน้ีเขา้สู่ปี 2019 แลว้ 
• แต่จ านวนผูใ้ชง้าน MT5 ยงัมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบั MT4 

 

สำเหตุหลกัเน่ืองมำกจำก 
• ในตอนเร่ิมตน้นั้น MT5 ไม่รองรับกลยทุธ์การเทรดแบบ Hedging และ Scalping 
• ตามกฎของ FIFO ซ่ึงมีความเขม้งวดเร่ืองกฎระเบียบ ในการซ้ือขาย 
• EA และ Indicator ท่ีเคยใชง้านกบั MT4 จะน ามาใชบ้น MT5 ไม่ได ้

เพราะเขียนดว้ยคนละภาษากนั MT4 เขียนดว้ยภาษา MQL แต่ MT5 เขียนดว้ยภาษา C++ 
• MT5 ใชท้รัพยากร Ram และ CPU สูงข้ึนกวา่เดิม 
• นกัลงทุนส่วนใหญ่จึงไม่อยากเปล่ียนไปใชง้าน MT5 

 

ถึงแม้ปัจจุบัน MT5 จะสำมำรถ Hedging, Scalping ได้แล้ว 
• แต่จ านวน Indicator, EA ท่ีรองรับการใชง้านกบั MT5 นั้นยงัมีนอ้ยมาก 
• เน่ืองจากจ านวนผูใ้ชง้านท่ีนอ้ย, นกัพฒันาจึงไม่ค่อยใหค้วามสนใจ สร้าง Indicator , EA รองรับกบั MT5 
• และบางโบรกเกอร์นั้นก็ยงัไม่รองรับ MT5 
• อาจตอ้งใชเ้วลาอีกสักพกักวา่จ านวนผูใ้ชง้าน MT5 จะสูงข้ึน 

 
 

บทที่ 7 : MT4 กบั MT5 อะไรดีกว่ำกนั 
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สรุปเปรียบเทียบกำรท ำงำน MT4 กบั MT5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากคุณเพิ่งเร่ิมตน้เทรด Forex แนะน าใหเ้ร่ิมโดยการใชง้าน MT4 
เพราะมี Indicator , เคร่ืองมือช่วยภายนอกมากกวา่ท่ีรองรับ 

MT4 เป็นที่นิยมมำกกว่ำ, ผู้ใช้งำน MT5 ยงัมีจ ำนวนค่อนข้ำงน้อย 
 

  ทดลองใช้งำน MT4,MT5 กบัโบรกเกอร์ XM Global 

▪ เทรดฟรีดว้ยโบนสัไม่ตอ้งฝากเงิน 30$ 
▪ มาตรฐานความปลอดภยัสูง จดทะเบียน IFSC , อ่าน Review 
▪ หากคุณเทรดไดก้ าไร ก็สามารถ ถอนเงินออกมาได ้
▪ หากคุณเทรดแลว้ขาดทุน ไม่ตอ้งเสีย จึงไม่มีความเส่ียงใดๆ                   เขา้สู่เวบ็ไซต ์XM 

https://www.forexnew.org/
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http://www.ifsc.gov.bz/licensed-service-providers/list-f/
https://forexnew.org/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-xm/
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Pip กบั Point คือหน่วยท่ีใชว้ดั ปริมาณการเคล่ือนไหวของราคาในตลาด Forex 
• Point ตวัเลขตวัหลงัสุดของราคา, 10 Point = 1 Pip เสมอ 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรนับ Pip, Point 

ตวัอยา่งท่ี 1 
• ราคาปัจจุบนัของ EUR/USD = 1.23450  เคล่ือนไป  1.23460 
• แบบน้ีเรียกวา่ ราคาข้ึนมา 10 Point  หรือ 1 Pip 

 
ตวัอยา่งท่ี 2 

• ราคาปัจจุบนัของ USDJPY = 123.450  เคล่ือนไปเป็น  123.480 
• แบบน้ีเรียกวา่ ราคาข้ึนมา 30 Point  หรือ 3 Pip 

 
ตวัอยา่งท่ี 3 

• ราคาปัจจุบนัของ GBPUSD = 1.23450  เคล่ือนไปเป็น  1.23470 
• แบบน้ีเรียกวา่ ราคาข้ึนมา 20 Point  หรือ 2 Pip 

ใหจ้ าง่ายๆวา่ Point คือ ทศนิยมตวัหลงัสุด และ 10 Point = 1 Pip 
 

บทที่ 8 : Pip คืออะไร , Point คืออะไร 
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  Pip Value คืออะไร ? 

 

▪ Pip Value คือ มูลคา่การเคล่ือนท่ีของราคา คิดเป็นจ านวนเงิน 
 

ตัวอย่ำง : เปิดออเดอร์ Lot Size Standard 1.00 
▪ Pip Value ของ EUR/USD = 10$  
▪ หมายความวา่ หากราคาข้ึนไป 1 Pip = ก าไร 10$ 

                        หากราคาลงไป 1 Pip = ขาดทุน 10$ 
 

Lots คืออะไร 
▪ Lot คือปริมาณ, ขนาดของการซ้ือขายในตลาด Forex ส าหรับการส่งค าสั่งซ้ือ 
▪ ซ่ึงในการส่งค าสั่งซ้ือทุกคร้ัง เราจะตอ้งระบุจ านวน Lot วา่ตอ้งการซ้ือขนาด,จ านวนเท่าไหร่ 
▪ โดยมาตรฐาน Standard Lot Size 1.00 มีค่าเท่ากบั 100,000 Units 

 

 

 

บทที่ 9 : Pip Value กบักำรค ำนวน Lot 
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กำรค ำนวณหำ Pip Value , Lot 
▪ สูตรการค านวณ : (Lot Size Unit x One Pip) / Exchange Rate 

 

* ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ Pip Value 
     EUR/USD 

▪ 100,000 x 0.0001 / 1 
▪ Pip Value = $10 

USD/CHF 
▪ 100,000 x 0.0001 / 1.0195 
▪ Pip Value = $9.80 

USD/JPY 
▪ 100,000 x 0.01 / 120.65 
▪ Pip Value = $8.28 

 

เคร่ืองมือช่วยค ำนวณ Pip Value , Lot อตัโนมัต ิ

• คุณไม่จ าเป็นตอ้งมานัง่คิดค านวณเอง และเส่ียงกบัการค านวณผิดพลาด 
• ท่ี Forexnew.org เรามีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยค านวณ Pip Value, Lot size ใหโ้ดยอตัโนมติั 

https://www.forexnew.org/คลงัความรู้/pip-value-การค านวน-lot 

 

 

 

* คุณสามารถใชค้วามรู้เร่ือง Pip Value ในการค านวณหา Lot 
ท่ีเหมาะสมในการเปิด Order ได ้, ในการเทรดทุกคร้ังนั้น 

ควรมีการบริหารความเส่ียง อยา่งเหมาะสม 
นกัลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่เปิด Order โดยก าหนด Lot ,SL 

ใหมี้ความเส่ียงเพียง 1-2% ของเงินทุนเท่านั้น 
 

https://www.forexnew.org/
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Leverage คืออะไร ? 

 

Leverage คือเคร่ืองมือช่วยเพิม่ควำมสำมำรถในกำรลงทุน 

▪ ท าใหส้ามารถซ้ือสินทรัพยใ์นปริมาณท่ีสูงข้ึนได ้หรือซ้ือไดม้ากกวา่จ านวนเงินท่ีมีอยูจ่ริง 
▪ ซ่ึงแต่ละโบรกเกอร์ท่ีเปิดบญัชีนั้น จะใหเ้ลือกไดว้า่ตอ้งการใช ้Leverage ขนาดเท่าไหร่ 

 
ตัวอย่ำงเช่น Leverage = 1:100 

▪ หมายความวา่สามารถซ้ือสินทรัพยไ์ด ้100 เท่า ของเงินทุนท่ีมีอยูจ่ริง 
▪ สรุปก็คือ เงินทุน 100$ แต่สามารถถือครองสินทรัพยไ์ดใ้นมูลค่า 10,000$ 

 
 

*Leverage ไม่ได้ท ำให้คณุเป็นหนี ้
▪ เพราะคุณไม่สามารถท่ีจะขาดทุน ไดเ้กินกวา่จ านวนเงิน Balance ท่ีมีอยูใ่นพอร์ต 
▪ Leverage เป็นเพียงตวัช่วย ใหคุ้ณสามารถส่งค าซ้ือในปริมาณท่ีสูงข้ึน เท่านั้น 

 

บทที่ 10 : Leverage คืออะไร 
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เปรียบเทียบกำรตั้งค่ำ Leverage 
▪ เงินทุน 1,000$ , Leverage 1:100 > Lot สูงสุดท่ีเปิดได ้= 1.00 (100,000 Unit) 
▪ เงินทุน 1,000$ , Leverage 1:200 > Lot สูงสุดท่ีเปิดได ้= 2.00 (200,000 Unit) 
▪ เงินทุน 1,000$ , Leverage 1:500 > Lot สูงสุดท่ีเปิดได ้= 5.00 (500,000 Unit) 

 
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน Leverage 
      Leverage 1:100 : เงินทุน 1,000$ 

▪ หมายความวา่ คุณสามารถเปิด Order โดยใช ้Lot Size ขนาดสูงสุดไดท่ี้ 1.00 
▪ โดยใน Lot ขนาด 1.00 หากราคาเคล่ือนท่ีไป 1 Pip จะเท่ากบั 10$ โดยเฉล่ีย 

* หากคุณใชทุ้น 1,000$ แลว้เทรดขนาด Lot สูงสุด 1.00 
▪ ถา้ขาดทุน 100 Pips ก็จะลา้งพอร์ต 
▪ ถา้ก าไร 100 Pips ก็จะก าไร 1,000$ 

 
Leverage 1:200 : เงินทุน 1,000$ 
▪ หมายความวา่คุณสามารถเปิด Order โดยใช ้Lot Size ขนาดสูงสุดไดท่ี้ 2.00 
▪ โดยใน Lot ขนาด 2.00 หากราคาเคล่ือนท่ีไป 1 Pip จะเท่ากบั 20$ โดยเฉล่ีย 

  * หากคุณใชทุ้น 1,000$ แลว้เทรดขนาด Lot สูงสุด 2.00 
▪ ถา้ขาดทุน 50 Pips ก็จะลา้งพอร์ต 
▪ ถา้ก าไร 50 Pips ก็จะก าไร 1,000$ 

 
      Leverage ไม่เกีย่วกบัมูลค่ำของ Lot, Pips 

▪ ไม่วา่คุณจะตั้งค่า Leverage เป็นจ านวนเท่าไหร่ การเปล่ียนแปลงต่อ 1 Pip (ก าไร/ขาดทุน) ก็ยงัคงเท่าเดิม 
▪ การตั้งค่า Leverage ท่ีสูงข้ึน ช่วยใหคุ้ณสามารถเปิด Order โดยใช ้Lot ท่ีสูงข้ึนได ้ในเงินทุนเท่าเดิม 
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Leverage มีทั้งประโยชน์และโทษ 

 
 
ประโยชน์ 
▪ เพิ่มโอกาสในการท าก าไร 
▪ ใชเ้งินทุนท่ีนอ้ยลง แต่สามารถส่งค าสั่งซ้ือในขนาดท่ีใหญ่ข้ึนได ้
▪ เพราะการตั้ง Leverage ท่ีสูงนั้น ช่วยใหส้ามารถส่งค าสั่งซ้ือใน Lot Size ท่ีใหญ่ข้ึนได ้
▪ ซ่ึงนั้นเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของธุรกิจ Forex ท่ีมี Leverage สูงถึงระดบั 1:500 

 
โทษ 
▪ เป็นเหมือนดาบสองคม เพราะท าใหค้วามเส่ียงในการเทรดสูงข้ึนในเวลาเดียวกนั 

 (กรณีเปิด Order ในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน) 
▪ จึงจ าเป็นตอ้งมีการ วางแผนการบริหารความเส่ียงในการเทรด อยา่งรอบคอบ! 
▪ นกัลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ ตั้งค่าความเส่ียงในการเทรดแต่ละคร้ังเพียง 1-2% ของเงินทุนเท่านั้น 
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Spread คืออะไร 

 

• Spread คือค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม ในการเทรด ท่ีโบรกเกอร์คิดจากเรา 
• ซ่ึงเม่ือคุณเปิด Order ไม่วา่คุณจะเทรดคู่เงินตวัไหน กจ็ะติดลบทันที 

 

 

 

 

 

Bid, Ask คืออะไร 
• BID คือ ราคาขายท่ีโบรกเกอร์เสนอให ้ใชก้บัการเปิด Order แบบ Sell 
• ASK คือ ราคาซ้ือท่ีโบรกเกอร์เสนอให ้ใชก้บัการเปิด Order แบบ Buy 
• ราคา Ask จะสูงกวา่ Bid เสมอ ซ่ึงส่วนต่างตรงน้ีเรียกวา่ Spread 

 
* เม่ือคุณเปิด Order Sell คุณจะ  เปิดไดท่ี้ราคา Bid  , ปิดไดท่ี้ราคา Ask 
* เม่ือคุณเปิด Order Buy คุณจะ  เปิดไดท่ี้ราคา Ask , ปิดไดท่ี้ราคา Bid 

เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ใหคุ้ณนึกถึงร้านทอง ท่ีมกัจะติดป้ายใหล้กัษณะท่ีวา่ 
“ขาย 20,000 บาท / รับซ้ือ 19,500 บาท” ซ่ึงเม่ือคุณซ้ือคุณจะขาดทุนทนัที 

การซ้ือขาย Forex ก็เป็นแบบนั้น เราเรียกส่วนต่างนั้นวา่ Spread 
 

บทที่ 11 : Spread ,Bid ,Ask คืออะไร 
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กำรค ำนวณ Spread 
• Spread สามารถค านวณไดจ้ากโดย น าราคา Ask ไปลบกบัราคา Bid 
• โดยเปิดแถบ Market Watch ในโปรแกรม Metatrader ข้ึนมา  

 
 
ตัวอย่ำง USDJPY 

▪ ราคา Bid  = 108.801 
▪ ราคา Ask = 108.089 
▪ เม่ือน ามาลบกนั = 8 
▪ หมายความวา่ USDJPY มี Spread = 8 Point 
▪ เม่ือคุณเปิด Order USDJPY  
▪ คุณจะติดลบทนัที 8 Points หรือ 0.8 Pips 

 
 

 

 

 

 

 
  

 ดูตารางเปรียบเทียบ Spread ของโบรกเกอร์ 

Spread มีความส าคญัอยา่งมากในการเทรด 
การเลือกเทรดกบั โบรกเกอร์ท่ีมี Spread ต ่านั้น 

ช่วยใหคุ้ณมีโอกาสท าก าไรไดสู้งข้ึน เพราะมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่าลง 
โดยมาตรฐานทัว่ไป Spread ส าหรับ EURUSD  

ไม่ควรเกิน 20 Point 
 

ตัวอย่ำง EURUSD 
▪ ราคา Bid = 1.22515  
▪ ราคา Ask = 1.22530 
▪ เม่ือน ามาลบกนั = 15 
▪ หมายความวา่ EURUSD มี Spread = 15 Point 
▪ เม่ือคุณเปิด Order EURUSD คุณจะติดลบทนัที 

15 Points หรือ 1.5 Pips 
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ทบทวนก่อนอกีคร้ัง Order แบบ Buy , แบบ Sell คืออะไร ? 

▪ Forex เป็นการซ้ือขายคู่เงิน ซ่ึงเกิดจาก การน า 2 สกุลเงินมาเปรียบเทียบกนั  
▪ ดงันั้นจึงสามารถเก็งก าไรมนัไดท้ั้งขาข้ึนและขาลง  

 
- ถา้คุณเช่ือวา่ Base Currency (สกุลเงินตวัหนา้) จะสูงข้ึน แสดงวา่ คุณตอ้งการท่ีจะซ้ือ (Buy)  

     แลว้ค่อยขาในราคาสูงกวา่ แบบน้ีจะเรียกวา่ Long Position หรือเรียกกนัวา่ "Buy” 
 

- ถา้คุณเช่ือวา่ Base Currency (สกุลเงินตวัหนา้) จะมีค่านอ้ยลง แสดงวา่ คุณตอ้งการท่ีจะขาย (Sell)  
    แลว้ค่อยซ้ือท่ีราคาต ่ากวา่ แบบน้ีจะเรียกวา่ Short Position หรือเรียกกนัวา่ "SELL" 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

* สรุปเพ่ือควำมเข้ำใจง่ำย 
    - ถา้คิดวา่ ราคาคู่เงินท่ีเทรดอยูม่นัจะข้ึน ก็คือเปิด Order แบบ Buy 
    - ถา้คิดวา่ ราคาคู่เงินท่ีเทรดอยูม่นัจะลง  ก็คือเปิด Order แบบ Sell 

 

https://www.forexnew.org/
https://www.forexnew.org


 

 

Copyright © ForexNew.org 
 Visit https://www.forexnew.org 

29 

Trend คืออะไร ? 
   Trend คือแนวโนม้ของราคา  
   ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดงัน้ี 
       1. เทรนขาข้ึน (Up-Trend) 
       2. เทรนขาลง (Down-Trend) 
       3. ไซตเ์วย ์(Sideways) 

 

 
1. เทรนขำขึน้ (Up-Trend) 

▪ คือสภาวะท่ี Pattern ของราคา มีการปรับตวัและสร้างฐาน แนวรับแนวตา้นท่ี สูงขึน้ เร่ือย ๆ ตัวอย่ำงดงัภำพ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

บทที่ 12 : กำรวิเครำะห์สภำวะตลำด Trend , Sideway 
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2. เทรนขำลง Down-Trend 
▪ คือสภาวะท่ี Pattern ของราคา มีการปรับตวัและสร้างฐาน แนวรับแนวตา้นท่ี ต ่ำลง เร่ือย ๆ ตัวอย่ำงดังภำพ 

 

 
3. ไซต์เวย์ Sideways 

▪ คือสภาวะท่ี Pattern ของราคา ไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน เป็นช่วงท่ีควรหลีกเล่ียง ไม่ควรลงทุน ตัวอย่ำงดังภำพ 
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สรุปภำพรวม 

 

▪ นกัลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ เลือกเทรดในช่วงท่ีตลาดมี Trend ท่ีชดัเจน 
▪ และหลีกเล่ียงการเทรดในช่วง Sideway เพราะเป็นช่วงท่ีมีความผนัผวนสูง , Volume การซ้ือขายต ่า  

และคาดการณ์ทิศทางของราคาไดย้าก 
 
 

* คุณสำมำรถใช้เคร่ืองมือ Indicator ในกำรช่วยวิเครำะห์ Trend ได้ 
    สามารถศึกษา การใชง้าน Indicator ไดจ้ากบทเรียนถดัไป 

 

 

 

 

https://www.forexnew.org/
https://www.forexnew.org


 

 

Copyright © ForexNew.org 
 Visit https://www.forexnew.org 

32 

Indicator คืออะไร 
▪ Indicator คือเคร่ืองมือ, ตวัช้ีวดัท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์สภาพตลาด ดว้ยเง่ือนไข, สูตรการค านวณต่าง ๆ 
▪ ซ่ึง Indicator นั้นมีอยูจ่  านวนมาก และแบ่งออกเป็นหลายประเภท 

ประโยชน์ของ Indicator 
• ช่วยในการประเมิน Trend หรือแนวโนม้ของตลาด วา่อยูใ่นสถานการณ์ไหน Trend , Sideway 
• ช่วยในการหาจงัหวะเขา้ซ้ือขายท่ีไดเ้ปรียบ 
• ช่วยในการหาจงัหวะ ปิด Order, Cut Loss 
• ช่วยในการบอกสภาวะ Overbought, Oversold, แนวโนม้การกลบัตวัของราคา 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Indicator Moving Average 
▪ Moving Average เป็น Indicator ยอดนิยม ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในโปรแกรม Metatrader 
▪ สามารถใช ้Moving Average ในการช่วยวิเคราะห์ Trend ของราคา หาจุดเขา้ซ้ือ,ขาย ท่ีเหมาะสม 
* ตัวอย่ำง กำรใช้งำน Simple Moving Average (SMA) Period 100 

▪ เม่ือราคา ตดัข้ึนเหนือ  เสน้ SMA 100 เป็นสัญญาณของ Trend ขาข้ึน UP Trend 
▪ เม่ือราคา ตดัลงต ่ากวา่ เส้น SMA 100 เป็นสัญญาณของ Trend ขาลง Down Trend 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 13 : Indicator คืออะไร,กำรน ำมำใช้งำน 
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2. Indicator MACD 
▪ MACD เป็น Indicator อีกตวัท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
▪ MACD สามารถใชว้ิเคราะห์ Trend และให ้Signal ในการเทรดได ้

 
  * ตัวอย่ำงกำรใช้งำน MACD 

▪ เม่ือแท่ง Histogram ของ MACD ปิดสูงกวา่ 0 เป็นสัญญาณของ Trend ขาข้ึน 
หรืออาจเป็นการแสดง การกลบัตวัของราคา จากขาลง เปล่ียน เป็นขาข้ึน 

▪ เม่ือแท่ง Histogram ของ MACD ปิดต ่ากวา่ 0 เป็นสญัญาณของ Trend ขาลง 
หรืออาจเป็นการแสดง การกลบัตวัของราคา จากขาข้ึน เปล่ียนเป็น ขาลง 
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3. Currency Strength Meter 
▪ เป็น Indicator ท่ีใชว้ดั ความแขง็,ความอ่อนของสกุลเงิน 
▪ สามารถน ามาใชพ้ิจารณา แนวโนม้ของคู่เงินในแต่ละวนั 
▪ Currency Strength Meter เป็น Custom Indicator ซ่ึงไม่มีอยูใ่นโปรแกรม Metatrader 
▪ ตอ้ง Download และน าไปติดตั้งก่อน สามารถ Download  Currency Strength Meter ไดจ้ากท่ีน่ี 

 
  หลกักำรท ำงำน 

▪ ความแขง็,อ่อน ของสกุลเงินนั้น มีระดบัตั้งแต่ 0-10 
▪ 10 คือ แขง็ท่ีสุด, 0 คือ อ่อนท่ีสุด 
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ตัวอย่ำงกำรใช้งำนที่ 1 

 

• จากภาพดา้นบน สกุลเงินท่ีมีความแขง็มากท่ีสุดคือ GBP 
• สกุลเงินท่ีมีความอ่อนมาท่ีสุดคือ USD 
• สกุลเงิน 2 ตวัน้ีรวมกนั = คู่เงิน GBPUSD 
• หมายความวา่ GBP แขง็กวา่ USD มาก 
• ดงันั้น GBPUSD มีแนวโนม้ท่ีจะ เป็นเทรนขาข้ึน (UP Trend) สูงท่ีสุด ในบรรดาคูเ่งินทั้งหมด ในวนัน้ี 
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ตัวอย่ำงกำรใช้งำนที่ 2 

 

• จากภาพดา้นบน สกุลเงินท่ีมีความแขง็มากท่ีสุดคือ JPY 
• สกุลเงินท่ีมีความอ่อนมาท่ีสุดคือ USD 
• สกุลเงิน 2 ตวัน้ีรวมกนั = คู่เงิน USDJPY 
• หมายความวา่  JPY แขง็กวา่ USD มาก 
• ดงันั้น USDJPY มีแนวโนม้ท่ีจะ เป็นเทรนขาลง (Down Trend) สูงท่ีสุด ในบรรดาคูเ่งินทั้งหมด ในวนัน้ี 

 

 
 * นกัลงทุนควรหา Indicator ,ออกแบบระบบเทรด ใหเ้หมาะกบัสไตล ์        

การลงทุนของตวัเอง ฝึกฝน,ทดลอง,ทดสอบใชง้าน จนมีความเขา้ใจช านาญ 
และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การบริหารความเส่ียงในการเทรดทุกคร้ัง 
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▪ Non-Farm Employment Change คือขา่วการรายงานอตัราการจา้งงานของสหรัฐ  

(ไม่รวมอุตสาหกรรมภาคเกษตร) 
▪ ข่าว Non-Farm จะประกาศ ทุกๆ วันศุกร์แรกของเดือน , เวลำ 20.30 น. ประเทศไทย 
▪ หรือบางเดือนอาจจะประกาศเวลา 19.30 น. (ตามการปรับเวลาออมแสง Daylight Time Saving) 

 
* คุณสามารถติดตามการประกาศข่าว Non-Farm แบบ Real-Time 

ไดจ้ากเวบ็ไซต ์Forexnew.org/calendar หรือเวบ็ไซต ์Forexfactory.com 
 

ข่ำว Non-Farm ส่งผลกระทบอย่ำงไร ? 
• ในช่วงเวลาของการประกาศข่าว Non-Farm นั้น 
• การเคล่ือนไหวของคูเ่งินต่าง ๆ จะมี Volume ท่ีสูงมาก และมักจะเกดิควำมผันผวนอย่ำงรุนแรงโดยทันที 
• เหตุการณ์ท่ีพบบ่อยคือ ราคาพุ่งไปทิศทางใดทิศทางหน่ึง หลายร้อย,หลายพนัจุด ในช่วงไม่ก่ีนาทีหลงัการ

ประกาศข่าว 
 

 
 

นกัลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ หลีกเล่ียงการเทรดในข่วงของการประกาศข่าว 
Non-Farm เพราะมีความผนัผวน ,ความเส่ียงสูง , แต่ก็มีนกัลงทุนบางกลุ่ม  

ท่ีนิยมเทรดข่าว Non-Farm และถือวา่เป็น Bonus ประจ าเดือน  
* หากคุณยงัมีประสบการณ์ในตลาด Forex นอ้ย ขอแนะน าใหห้ลีกเล่ียง 

การเทรดในช่วงการประกาศข่าว Non-Farm เพื่อความปลอดภยั 
 

บทที่ 14 : ข่ำว Non-Farm คืออะไร 
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Section 2 : Forex ระดบักลำง-สูง 
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▪ เป็นเร่ืองส าคญัมาก ท่ีคุณจะตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองน้ี 

▪ เพื่อท่ีจะพฒันาทกัษะของตวัเอง ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง สู่การเป็น Trader มืออาชีพ  

เปรียบเสมือน Road map สู่ความส าเร็จ 

▪ เรำต้องคอยสังเกตุว่ำข้อผิดพลำดของเรำคืออะไร ท ำไมจึงยงัไม่ส ำเร็จสักที ? 

▪ และเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขมนั  

 

 

 

เพ่ือควำมเข้ำใจได้ง่ำย จะแบ่งระดับ Level ของนักลงทุน ออกเป็น 5 ระดับดงัต่อไปนี ้

 

 

 

บทที่ 1 : ระดับของนักลงทุน 

“การท าตวัเหมือนน ้าเตม็แกว้ ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตวัเอง” 

เป็นส่ิงท่ีเลวร้าย ไม่ใช่นิสยัของคนท่ีควรจะประสบความส าเร็จ 
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Level 1. มือใหม่ร้อนวิชำ 

 
  
เพิง่เข้ำมำในตลำด ไม่มีประสบกำรณ์ 

▪ เร่ิมตน้จากบญัชี Demo , ฝากเงินจ านวนนอ้ย 
▪ คนกลุ่มน้ี มกัจะเฝ้าหนา้จอทั้งวนั เปิด Order บ่อย , Lot Size สูง 
▪ พยายามเอาชนะตลาดตลอดเวลา 
▪ ไม่รู้จกัการรอจงัหวะ ไม่เขา้ใจหลกัการลงทุน เทรดอยา่งไร้ระบบ 

 
 “ส่วนใหญ่จะล้ำงพอร์ตภำยใน 1-3 วัน” 
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Level 2. หนูทดลอง 

 

เร่ิมศึกษำมำกขึน้ ตำมหำ Indicator , EA , ระบบเทรด จำกส่ือสังคมต่ำง ๆ 
▪ ศึกษาระบบเทรด ทดลองไปเร่ือย ๆ 
▪ แต่ก็ยงัไม่สามารถท าเงินไดใ้นระยะยาว 
▪ เพราะระบบเทรดท่ีดีจริง ๆ ในระยะยาวนั้น มีนอ้ยมาก 
▪ ยงัทดสอบระบบไม่เป็น มกัจะเช่ือคนง่าย ระบบไหนเขาวา่ดี ก็ลองเอาไปใชจ้ริงเลย 
▪ เพราะยงัไม่เขา้ใจ การทดสอบ,ท าสถิติของระบบไม่เป็น 

 
แม้เจอระบบที่ดี มีกำรทดสอบมำแล้วจ ำนวนมำก ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

▪ เพราะขาดความอดทน ไร้วินยั ไม่มีวินยัพอท่ีจะอดทนท าตามระบบไปไดต้ลอด 
▪ เม่ือเจอสถานการณ์ Drawdown จะหวัเสีย และออกนอกทางของระบบไปในท่ีสุด 
▪ ยงัเป็นช่วงคึกคะนอง ตอ้งลองผิดลองถูกไปเร่ือย 

 

 

 

คนส่วนใหญ่ จะมายอมแพใ้นช่วงน้ี และอาจเลิกเทรด Forex ไปเลย 
เพราะไปเจอระบบท่ีไม่ดี หรือถา้เจอระบบดี ตวัเองก็ยงัไม่มีวินยัพอ 
ท่ีจะอดทนท าตามระบบไดต้ลอด จึงไม่สามารถท าเงินไดจ้ริง ๆสักที 
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Level 3. นักวิจัย 

 
หำกไม่ยอมแพ้ใน Level ท่ี 2 , คนกลุ่มนีห้ลงัจำกทดลอง Indicator , EA ,ระบบมำเยอะ เขำจะเร่ิมจับทำงได้  

▪ คน้พบระบบท่ีดี เขา้ใจหลกัสถิติ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียง 
▪ สามารถเร่ิมท าเงินไดจ้ริง มีเป้าหมายชดัเจน 
▪ มีความสามารถ ในการประเมินไดว้า่ จะมีก าไรเฉล่ียเท่าไหร่ ความเส่ียงเท่าไหร่ 
▪ เขา้ใจสถานการณ์ Drawdown เทรดอยา่งมีวินยั 
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Level 4. นักลงทุนคุณภำพ 

 
  
หลงัจำกเจอระบบที่ดี ท ำเงินได้ เทรดตำมระบบมำเป็นระยะเวลำนำน 

▪ ท าตามระบบ ท าส่ิงเดิม ๆซ ้ากนัทุกวนั สภาพจิตใจ จะมัน่คง มีวินยัในการเทรดมาก 
แทบจะเหมือนหุ่นยนต ์เพราะท าทุกอยา่งเป็นระบบ 

▪ จนแทบจะไม่มีความรู้สึกกบัความผนัผวนของสภาพตลาด หรือ Drawdown ท่ีเกิดข้ึน 
 เพราะเขา้ใจทุกอยา่ง ท่ีตวัเองไดท้ดสอบ ท าสถิติ ระบบเทรดมา 

▪ ในช่วงน้ี เขาสามารถท าเงินไดอ้ยา่งเร่ือย ๆ และมัน่คง วางแผนการโตเติบของพอร์ต 
คาดการณ์อนาคต ไดท้ั้งหมด ทั้งก าไรเฉล่ีย อตัราความเส่ียง 
 

 

 

 

 

คนท่ีจะมำถงึจุดนี ้มีเพยีงประมำณ 5% ของนักลงทุนท้ังหมดเท่ำนั้น 
เพรำะต้องใช้เวลำ ไม่ยอมแพ้ อดทน ทดสอบไปเร่ือย ๆ จงึเจอระบบที่ดีจริง ๆ 
เข้ำใจหลกักำรลงทุน,บริหำรควำมเส่ียงอย่ำงดีเยี่ยม และที่ส ำคัญคือมีวินัย 
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Level 5. ผู้สร้ำง 

จำกกำรทดลอง ระบบมำจ ำนวนมำก จนเกดิเป็นประสบกำรณ์ 
▪ สามารถพฒันาระบบเทรดแบบของตวัเองได ้
▪ แต่ก็ยงัตอ้งอยูส่ิ่งเดิม ๆ คือ การนัง่หนา้คอม,มือถือ 

รอจงัหวะเทรด คอยวิเคราะห์ส่งค าสั่งซ้ือขาย 
▪ ซ่ึงเป็นงานท่ีหนกั เขำจะเร่ิมรู้สึกว่ำเปลืองเวลำใช้ชีวิต 

 
 
คนกลุ่มนีอ้ำจพฒันำระบบเทรดของตน ไปสู่ Robot แบบอตัโนมัติ  

• ไม่ตอ้งมานัง่เทรดเอง ให ้Robot ท าหนา้ท่ีแทนตวัเองทั้งหมด 
• ซ่ึง Robot ก็จะเทรดตามระบบท่ีก าหนดไว ้โดยเง่ือนไขการวิเคราะห์ 

การส่งค าสั่งซ้ือนั้น เขียนเง่ือนไขให ้Robot เทรดเหมือนตวัเอง เสมือนเทรดเองทั้งหมด 
• นั้นจึงเกิดเป็นจุดเร่ิมตน้ของ Passive Income อยา่งแทจ้ริง 
 

 
ในทุกวันนี ้คุณไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในกำรเขียนโปรแกรม 

• เพราะมีโปรแกรมเมอร์เก่งๆมากมาย การจา้งโปรแกรมเมอร์สักคน 
ใหเ้ขียนระบบของคุณเป็น EA เทรดอตัโนมติันั้น 

• มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูง ราคาเฉล่ียท่ีพบในการจา้งเขียน EA ทัว่ไปคือ 2,000-5,000 บาท เท่านั้น  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความยาก,ซบัซอ้นของระบบ 
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▪ Forex Trading Session คือช่วงเวลา เปิด,ปิด ของศูนยก์ลางใหญ่ 

▪ Forex นั้น ประกอบดว้ย 4 ศูนยก์ลางใหญ่ 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

London , New York , Sydney ,Tokyo  ซ่ึงมีเวลา เปิด,ปิด ตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 

 

ตามเวลาประเทศไทย 

* ตลาด Forex นั้นเปิด 24 ช.ม. ก็จริง แต่ไม่ไดห้มายความวา่ จะมีปริมาณการซ้ือขาย Volume สูงอยูต่ลอดเวลา 
   เน่ืองจำกเวลำเปิด Session ที่แตกต่ำงต่ำงกนั จะส่งผลกบัคู่เงินท่ีเกีย่วข้องโดยตรง 

 
ควำมเกีย่วข้องของคู่เงินต่ำง ๆ กบั Time Session 

• ตลาด London, New York ไดแ้ก่:  EURUSD , USDCHF , GBPUSD 
• ตลาด Tokyo, Sydney        ไดแ้ก่:  EURJPY , AUDUSD ,  USDJPY , AUDJPY 

 

 

 

บทที่ 2 : Forex Trading Sessions 
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* ตัวอย่ำง คู่เงิน EURUSD 
 

 
 

• คุณจะเห็นไดว้า่ เม่ือเวลา 15.00 น. ประเทศไทย ปริมาณการเคล่ือนไหว ราคาของ EURUSD จะสูงท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีตลาด London เปิดพอดี 

• และเม่ือตลาด London , New York ปิด ปริมาณการเคล่ือนไหวของราคาจะต ่าลงมาก 
 

 
 
 
 

 
ตรวจสอบ ปริมาณการเคล่ือนไหวตามเวลา ของคู่เงินอ่ืน ๆ 

https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator 
 

 

คุณสำมำรถใช้ควำมรู้เร่ือง Time Session ส ำหรับแผนกำรเทรดได้ 
 ในกำรพจิำรณำว่ำ ควรจะเข้ำซ้ือ,ควรจะขำย ช่วงเวลำกีโ่มง 

เพ่ือช่วยหลีกเลีย่งสภำวะ Sideways ของตลำด 
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 กำรเทรด Forex อย่ำงเป็นระบบ คืออะไร ? 

 

▪ การเทรดอยา่งเป็นระบบ คือการวางแผนการเทรด โดยใชก้ลยทุธ์ ท่ีท าการทดสอบ,เก็บสถิติมาแลว้  
วา่มีประสิทธิภาพ สามารถท าก าไร,อยูร่อดไดจ้ริงในระยะยาว 

▪ การเทรด Forex อยา่งเป็นระบบนั้นใช ้หลักสถิติเป็นส ำคัญ 
 

    ยกตัวอย่ำง เพ่ือควำมเข้ำใจได้ง่ำย  

▪ หากคุณไม่รู้อะไรเลย แลว้เขา้มาเทรด Forex 
▪ Forex มีข้ึนกบัลง โอกาสจึง = 50 : 50 
▪ หากคุณ เทรดถูกทาง  =  ก าไร 
▪ หากคุณ เทรดผิดทาง = ขาดทุน 

 

 

บทที่ 3 : กำรเทรด Forex อย่ำงเป็นระบบ 
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หำกคุณมีกำรวำงแผนกำรเทรดอย่ำงเป็นระบบ 

▪ มีการเทรดอยา่งเป็นกลยทุธ์ อาจจะใชเ้คร่ืองมือ Indicator ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ แนวโนม้ทิศทางของราคา  
และไดเ้ก็บสถิติ,ทดสอบยอ้นหลงัพิสูจน์มาแลว้ 

▪ ช่วยใหมี้ความแม่นย  า,อตัราการท าก าไรสูงข้ึน 
▪ คุณจะสามารถประเมิน ผลก าไรเฉล่ีย,อตัราความเส่ียงได ้

 
     ยกตัวอย่ำง เพ่ือควำมเข้ำใจได้ง่ำย  

▪ คุณสามารถท่ีจะ เปล่ียนอตัราการชนะ จากเดิมท่ีไม่รู้อะไรเลยคือ 50:50  
ใหก้ลายเป็น 60:40 , 70:30 ได ้ 

▪ ซ่ึงอตัราการชนะ (Win Rate) , อตัราการท าก าไรนั้น ข้ึนอยูก่บักลยทุธ์,ระบบเทรดของคุณ 
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องค์ประกอบ ระบบเทรด Forex ประกอบด้วย 3 ส่วนส ำคัญเป็นหลกั ดังนี ้

 

 
▪ โดยเบ้ืองตน้จะตอ้งรู้วา่ ระบบมีอตัรำกำรชนะ (Win Rate) เท่าไหร่ 
▪ และ สัดส่วนระหวา่ง ก ำไร/ขำดทุน (Profit Factor) เท่าไหร่ 
▪ เพื่อท่ีจะสรุปวา่ เป็นระบบท่ีดีหรือไม่ และน าขอ้มูลดงักล่าว ไปวางแผนบริหารความเส่ียง  

 

 

บทที่ 4 : องค์ประกอบ ระบบเทรด Forex 
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ค่ำตัวแปรอ่ืน ๆ 
 
      Expected Payoff  

▪ คือค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิ ต่อการ Trade แต่ละคร้ัง 
▪ สูตรค ำนวณ Expected Payoff =  ก าไรทั้งหมด ÷ จ านวนคร้ังในการเทรด 
 

Maximal Drawdown 
▪ คืออตัราการขาดทุนสูงสุดท่ีเกิด (ควรค านวณเป็นเปอร์เซ็นตข์องเงินทุน) 
▪ สูตรค ำนวณ  Max Drawdown = (100 ÷ เงินทุนท่ีสูงท่ีสุดก่อนขาดทุน) x จ านวนเงินท่ีขาดทุนสูงสุด 
 

Profit factor 
▪ คืออตัราส่วนของ  ผลรวมก าไร และ ผลรวมขาดทุน (ของการเทรดทั้งหมด) 
▪ สูตรค ำนวณ Profit Factor =  ผลรวมก าไร ÷ ผลรวมขาดทุน 
▪ หากค่า Profit Factor = 1 แสดงวา่ ไดเ้ท่ากบัเสีย 
▪ Profit Factor ตอ้งมากกวา่ 1 และยิง่มากยิง่ดี 

เพราะนัน่หมายความวา่ โอกาสก าไร ยิง่สูงกวา่ การขาดทุน 
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 กำรสร้ำงระบบเทรด ,ทดสอบระบบเทรด ขั้นตอนเบ้ืองต้น 

 

* วิธีท่ีง่ำยท่ีสุดคือ เร่ิมต้นโดยทดลองน ำ Indicator, ระบบเทรดต่ำง ๆ ท่ีคุณสนใจ หรือก ำลงัใช้งำนอยู่ 
   มำลองทดสอบท ำสถิติย้อนหลงั 

▪ โดยการจ าลองสถานการณ์วา่ หากเทรดเม่ือ 6 เดือนท่ีแลว้มาถึงปัจจุบนั ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร  
โดยใชว้ิธีจดบนัทึกลงใน Excel 

▪ หากเป็น EA ก็ใช ้Strategy Tester ของ Metatrader ท า Back Test 
 

 

* ก่อนที่จะน ำระบบอะไรมำใช้ , หรือสรุปผลของระบบเทรดใด ๆ  คุณควรเกบ็สถิติย้อนหลงัก่อน อย่ำงน้อย 6 เดือน 
▪ เพื่อท่ีจะวดัประสิทธิภาพของระบบวา่สามารถสร้างก าไรไดจ้ริงหรือไม่ ? 

 

 

 

บทที่ 5 : กำรสร้ำงระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด Forex 

 

เพรำะถ้ำวัดผลกำรท ำงำนในอดีตแล้วยังไปไม่รอด อนำคตกร็อดยำก 
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ตัวอย่ำงระบบเทรด SMA 80 
• ระบบเทรดหน่ึง ใช ้Moving Average ในการวิเคราะห์สัญญาณเขา้ซ้ือ 
• หากราคาตดัข้ึนเหนือ SMA 80 ใหเ้ปิด Buy 
• หากราคาตดัลงต ่ากวา่ SMA 80 ใหเ้ปิด Sell 
• ก าหนด SL = 500 จุด , TP = 500 จุด 

 
* ให้คุณจ ำลองสถำนกำรณ์ว่ำ หำกเร่ิมเทรดเม่ือ 6 เดือนท่ีแล้ว จนมำถึงปัจจุบัน ผลลพัธ์จะเป็นอย่ำงไร ? 

• โดยเปิด Metatrader ดูกราฟ 6 เดือนท่ีแลว้ 
• จากนั้นไล่ทดสอบ และจดบนัทึกใน Excel 

         * ตัวอย่ำงกำรจดบนัทึก 

    
หลงัจากท าการทดสอบสถิติยอ้นหลงัเสร็จ ใหว้ิเคราะห์ ประสิทธิภาพของระบบจากผลสถิติ  

คุณสามารถเรียนรู้หลกัการวิเคราะห์สถิติ ไดจ้ากบทเรียนถดัไป  
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 การวิเคราะห์สถิติของระบบเทรด เบ้ืองตน้ 
▪ เม่ือท ำสถิติจนครบ 6 เดือนแล้ว ให้น ำผลลพัธ์ที่ได้มำวิเครำะห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่ 6 : กำรวิเครำะห์ สถติิของระบบเทรดเบ้ืองต้น 

จำกกำรทดสอบดังกล่ำว คุณจะสำมำรถตดัสินใจได้ทันที 
ว่ำสมควรจะน ำระบบนั้นมำใช้หรือไม่ ? 

 
หากผลสรุปออกมาไม่ดี : ก็ไม่ตอ้งไปเสียเวลาวดัดวงใชง้านจริง 

หากผลสรุปออกมาดี : คุณก็สามารถวางแผนจะน ามาใช ้
วางแผนบริหารความเส่ียง ทดสอบเพิ่มเติม ,พฒันาต่อได ้

 

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์เบ้ืองต้น 
• จากการทดสอบระบบ SMA ยอ้นหลงั 6 เดือน 
• เทรดไปทั้งส้ิน 1,000 คร้ัง 
• ชนะ 600 คร้ัง , แพ ้400 คร้ัง 

 
กจ็ะสำมำรถสรุปภำพรวมได้ว่ำ 

• ระบบดงักล่าวมี  Win Rate (อตัราการชนะ) = 60% 
• Risk: Reward = 1:1   (TP , SL เท่ากนั 50 จุด) 
• เขา้เทรดเฉล่ียเดือนละ 166 คร้ัง 
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แนวทำงกำรแก้ไข,พฒันำระบบ 
คุณต้องหำสำเหตุของปัญหำให้เจอ ว่ำมันอยู่ตรงไหน ? 

▪ โดยพิจารณาจากผลลพัธ์สถิติ ท่ีสรุปออกมาเป็นหลกั 
 

ตัวอย่ำงเช่น : ปัญหำคือ Win Rate ของระบบต ่ำเกนิไป  
▪ นั้นเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นวา่ ความแม่นย  าของการเขา้เทรดแต่ละคร้ังนั้นยงัไม่ดีพอ  
▪ คุณอาจแกไ้ขปัญหาโดยการ ปรับปรุง ขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเขา้ซ้ือของระบบ  
▪ เช่นอาจทดลอง เพิ่ม,เปล่ียนแปลง Indicator ท่ีช่วยวิเคราะห์จุดเขา้ซ้ือใหม่  
▪ แลว้ลองไล่ทดสอบดูอีกคร้ัง วา่อตัรา Win Rate สูงข้ึนหรือไม่  

 
 

มันไม่มีทำงลดั 
▪ การสร้างระบบเทรด ใหอ้อกมาดี ไดต้ามวตัถุประสงคต์อ้งการนั้น  
▪ ตอ้งอาศยัความขยนั ทดสอบ,ปรับปรุง,เก็บสถิติ ลองผิดลองถูกไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะท าส าเร็จตามเป้าหมาย 
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กำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรเทรด ควรวำงแผนอย่ำงไร ? 

▪ การวางแผนบริหารความเส่ียงนั้น ควรน าผลสถิติของระบบเทรด มาค านวณร่วม 
▪ ตวัอยา่ง : จากตวัอยา่งระบบเทรด SMA 80 ในบทเรียนแล้ว : มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1 

 

 

ให้นึกภำพว่ำ : เปรียบเสมือน ขวดโหลอนัหนึ่ง มีลูกแก้ว อยู่ 100 ลูก 

▪ เป็น สีเขียว 60 ลูก 
▪ เป็น สีแดง  40 ลูก 
▪ หากหยบิไดลู้กแกว้ สีเขียว = ก ำไร  , สีแดง = ขำดทุน 

 
 

บทที่ 7 : กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

* จะเห็นได้ว่ำ คุณมีโอกำสหยิบโดนลูกแก้วสีแดง ตดิต่อกนัได้ถึง 40 คร้ัง 
นั้นแหละคือ ควำมเส่ียงสูงสุดของระบบ 
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หำกคุณเทรดด้วยควำมเส่ียงคร้ังละ 1% ของเงินทุน 
▪ คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน 
▪ เพราะสามารถหยบิโดนลูกแกว้สีแดงไดติ้ดต่อกนั สูงสุดถึง 40 คร้ัง 

 

หำกคุณเทรดด้วยควำมเส่ียงคร้ังละ 3% ของเงินทุน 
▪ สามารถลา้งพอร์ตไดเ้ลย เพราะหากหยบิโดนลูกแกว้สีแดง 33 คร้ัง 
▪ ก็ขาดทุนไป 99% ของเงินทุนแลว้ 

 
 

* เห็นได้ชัดว่ำ กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นเร่ืองส ำคัญมำก 

▪ ท่ีจะตอ้งวางแผนตั้งแต่ตน้เพื่อท่ีจะใหพ้อร์ตสามารถรันต่อเน่ืองไปได ้

▪ แมห้ยบิโดนลูกแกว้ สีแดงติดกนั 40 คร้ัง ก็ยงัไม่ลา้งพอร์ต 

▪ สามารถอดทนจนกวา่จะผา่นช่วง Drawdown 

หยบิไดลู้กแกว้สีเขียว สามารถท าก าไรกลบัคืนมาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

https://www.forexnew.org/
https://www.forexnew.org


 

 

Copyright © ForexNew.org 
 Visit https://www.forexnew.org 

57 

กำรก ำหนดควำมเส่ียงที่เหมำะสม ? 

ไม่มีสูตรตำยตัว 
  - เพราะข้ึนอยูก่บัวา่ บุคคลนั้น ทนกบัการขาดทุนไดม้ากเท่าไหร่ 
  - ใหถ้ามตวัเองวา่  
      สมมุติวา่ “เงินทุน 1 แสนบำท สำมำรถรับควำมเส่ียงได้เท่ำไหร่ ?” 
   - เช่นค าตอบคือ   
         “เงิน 1 แสน ฉนัรับความเส่ียงได ้30,000  (30% ของเงินทุน)” 
 

 

ให้เอำโจทย์นีเ้ป็นตัวตั้ง ในกำรจัดกำร Lot , SL ควำมเส่ียงในกำรเทรด 
▪ เพื่อใหห้ากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแลว้ จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน 

 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

▪ กรณีของระบบ SMA จำกบทเรียนที่แล้ว มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1 

สูตรค ำนวณ : [ 1 ÷ (100 – Win rate) ] x ความเส่ียงท่ีรับได ้
                แทนค่า : [ 1 ÷ (100 – 60) ]  x 30 =  0.75 

▪ หมายความวา่ หากตอ้งการควบคุมความเส่ียงสูงสุด ไม่เกิน 30% ของเงินทุน 
▪ ควรเทรดดว้ยความเส่ียงคร้ังละ 0.75% ของเงินทุน 
▪ เพราะเม่ือชน SL สูงสุด 40 คร้ัง จะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน 
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* แน่นอนว่ำควำมเส่ียงในกำรเทรดที่ต ่ำนั้น กย่็อมส่งผลให้ผลก ำไรต ่ำตำมลงมำ  
ในการวางแผนก าหนดความเส่ียงในการเทรดนั้น คุณจึงควรพิจารณาจาก ตวัแปร 2 ตวัน้ี เป็นส าคญั              
เพื่อประเมินวา่คุม้ค่าท่ีจะลงทุนหรือไม่ 

1. ผลก าไรเฉล่ียต่อเดือน, ต่อปี ท่ีคาดหวงั 
2. อตัราการขาดทุนสูงสุด (Drawdown) 
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* แต่ในกำรสรุปสถิติของระบบใด ๆ ควรมีกำรทดสอบในปริมำณมำกพอ 
   เพ่ือท่ีจะได้ค่ำควำมเช่ือม่ันของสถิติในระดับท่ีสูง จึงจะสำมำรถน ำมำใช้เพ่ืออ้ำงองิได้ 

1. ควรเก็บสถิติยอ้นหลงัของระบบ 3 ปี ข้ึนไป 
2. ควรมีจ านวนคร้ังในการเทรด (Sample Size) 1,000 คร้ังข้ึนไป 

 

กรณีท่ีเป็น EA (Expert Adviser) 
▪ ควรมีการ Backtest ยอ้นหลงัไปอยา่งนอ้ย 3 ปี 

▪ และตอ้งมีการเปรียบเทียบ ระหวา่ง Forward Test (การเทรดจริง) กบัผล Backtest 
วา่มีความเหล่ือมล ้ากนัมากนอ้ยเพียงใด 

 
* ถึงแม้ว่ำจะทดสอบเสร็จ ระบบท ำงำนได้ดีทั้ง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

▪ แต่นั้นก็ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัอนาคต วา่มนัจะยงัดีเหมือนเดิมตลอดไป 

▪ เพราะพฤติกรรมของราคา ยงัสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

 

 
* ดงันั้น นกัลงทุน จึงควรตรวจสอบระบบของตวัเอง, พฒันาอยูเ่สมอ 

วา่ยงัสามารถท างานไดดี้กบัสภาพตลาดปัจจุบนัหรือไม่ 
 

บทที่ 8 : ควำมน่ำเช่ือถือของสถิติ 

พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคา ในตลาด Forex นั้น 
มกัจะเกิดข้ึนในรูปแบบเดิม ๆ วนเป็น Loop ซ ้า ๆไปมา 

* การน าสถิติมาใชอ้า้งอิง จึงเป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผล 
   และไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงมีการน ามาใชก้นัแลว้หลายทศวรรษ                      
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” หำกไม่ใช้สถิติ แล้วจะใช้อะไร ? เพรำะกำรเทรดในรูปแบบ Technical Analysis ล้วนเกีย่วข้องกบัสถิติทั้งส้ิน” 

▪ สถิติท าใหคุ้ณรู้วา่ระบบเทรดนั้น ดีหรือไม่ดี 
▪ สถิติท าใหคุ้ณวางแผนบริหารความเส่ียงได ้
▪ สถิติท าใหคุ้ณสามารถประมาณการณ์ผลก าไร,ความเส่ียง ในอนาคต 

           

 

แม้แต่กำรเทรดในรูปแบบปัจจัยพ้ืนฐำน (Fundamental analysis) กย็ังเกีย่วข้องกบัสถิติ 

ตัวอย่ำง : กำรเทรด Forex โดยวิเครำะห์ข่ำวจำก Forex factory 
▪ จากการประกาศข่าวอตัราการจา้งงาน : รายงานวา่ การจา้งงานต ่าลง  ซ่ึงควรจะส่งผลใหร้าคา USD ต ่าลง 
▪ แต่ความเป็นจริงราคา USD กลบัพุ่งสูงข้ึน ไม่ไดเ้ป็นไปตามทิศทางข่าว มันเกดิขึน้บ่อย 
▪ เพราะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไม่ใช่การประกาศข่าวนั้น ๆ เพียงอยา่งเดียว 
▪ แมแ้ต่การเทรดโดยวิเคราะห์จากข่าวนั้น คุณก็ควรท าสถิติเก็บขอ้มูล  

วา่การเทรดตามการวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆนั้น มีอตัรา Win Rate , ความน่าเช่ือถือเป็นอยา่งไร 
 

 

บทที่ 9 : หำกไม่ใช้หลกัสถิติในกำรเทรด 
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หรือกำรเทรดหุ้นท่ีวิเครำะห์จำกบริษัท 
▪ ก็ใชห้ลกัการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
▪ ท่ีตอ้งดูผลงานท่ีผา่นมาของผูบ้ริหาร,งบการเงินในในอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงล้วนเกีย่วข้องกบัหลกัสถิติทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* การท่ีจะเทรดโดย ไม่ใชห้ลกัสถิติเลย แลว้ประสบความส าเร็จในระยะยาวไดน้ั้น 

อาจเป็นไปได ้หากมนุษยค์นนั้น มีพลงัพิเศษ , มีความสามารถในการหยัง่รู้อนาคต                              
วา่ราคาจะไปทิศทางไหน , ดวงดีเทรดถูกทางบ่อย ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บสถิติ 
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1. Forex คือช่องทำงรวยทำงลดั ? 

 

▪ นกัลงทุนจ านวนมาก เขา้มาโดยส่ือโฆษณาชวนเช่ือ วา่ Forex สามารถท าเงินไดง่้าย 
▪ ค าพูดสวยหรูท่ีใชบ่้อยอยา่ง Passive Income 

นั่นไม่ได้เป็นควำมจริงเลย 
▪ กวา่ 95% ของนกัลงทุนในธุรกิจน้ี ลม้เหลวทั้งส้ิน 
▪ คนท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจ Forex ไดน้ั้น ตอ้งมีความทุ่มเทเป็นอยา่งมาก 
▪ ในการศึกษา หาความรู้,ประสบการณ์ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา ,ไมไ่ดส้ าเร็จกนัง่ายๆ 

 

 

 

 

 

 

บทควำม 1 : ควำมเช่ือผิดๆในตลำด Forex  

” Forex เป็นธุรกจิท่ีสำมำรถท ำเงินได้จริง และจะเป็น Passive Income ได้นั้น 
คุณต้องมีควำมตั้งใจ มีเวลำศึกษำ และเอำจริงเอำจังกบัมันจริง ๆ เท่ำนั้น” 
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2. ลงทุนน้อย แต่ได้ก ำไรมำก ? 

 

▪ นกัลงทุนหนา้ใหม่ จะเร่ิมตน้ลงทุน Forex ดว้ยจ านวนนอ้ย ๆ เช่นเงินฝาก 50-100$ 
▪ และมกัจะบอกวา่ ฉนัตอ้งการแค่ก าไรวนัละ 5-10 จุด , ขอก าไรวนัละ 10-20$ ก็พอแลว้ 
▪ หวงัจะป้ันเงิน 50$ เป็น 1,000$ ซ่ึงนั้นเป็นเร่ืองที่ยำกมำก แทบจะเป็นไปไม่ได้  

 
เพราะหมายความคุณหวงัก าไร หลายสิบเท่าของเงินทุน ในเวลาสั้นๆ 

▪ เป็นการเทรดเกินตวั เปิด Lot Size ท่ีใหญ่ 
▪ เป็นลกัษณะของการพนนั ไม่ใช่การลงทุนท่ีถูกตอ้ง เพราะสามารถลา้งพอร์ต ไดใ้นการเทรดเพียงไม่ก่ีคร้ัง 

 
* คุณอำจจะโชคดี ได้ก ำไรในช่วงแรก แต่สุดท้ำยกจ็ะล้ำงพอร์ตในเวลำต่อมำ 

▪ เพราะไม่บริหารความเส่ียง และ Overtrade 
▪ การเทรดโดยหลกัการท่ีถูกตอ้งนั้น ตอ้งมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

 

 

 

นกัลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ เทรดโดยก าหนดความเส่ียงแต่ละ Order 1-2% ของเงินทุน

เท่านั้น โดยมากหวงัผลก าไรเฉล่ียเพียงเดือนละ 5-10% ของเงินทุน และใหค้วามส าคญั   

กบัการบริหารความเส่ียง การรักษาเงินทุน,ผลก าไร,อยูร่อดในระยะยาว เป็นส าคญั 
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3. Forex สำมำรถท ำก ำไรได้ทุกวัน 
  

ไม่เป็นควำมจริง  คุณไม่สามารถท าก าไรจาก Forex ไดทุ้กวนั 
- เพราะไม่มีระบบเทรดแบบไหน ท่ีเขา้ซ้ือขาย 100 คร้ัง จะชนะทั้ง    
  100 คร้ัง ไดต้ลอดไป 
- การเทรด Forex อยา่งเป็นระบบนั้น ใชห้ลกัสถิติเป็นส าคญั 
- เปรียบเทียบคือ คุณไม่สามารถโยนเหรียญสิบ ใหอ้อกหวัอยา่งเดียว  
   ไดต้ลอดไปทุกคร้ัง 
 

* การเทรด Forex นั้น ควรมุ่งประเด็นไปท่ี ระบบเทรดท่ีเสถียรอยูร่อด, ท าก าไรไดจ้ริงในระยะยาว เป็นส าคญั  
ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในการบริหารความเส่ียง เขา้ใจหลกัสถิติ ในการลงทุน 

 
ตัวอย่ำงเช่น 

• เทรด 100 คร้ัง ชนะ 60 คร้ัง เสีย 40 คร้ัง 
• เขาก็สามารถประสบความส าเร็จได ้ 
• เพราะในระยะยาวนั้น ไดม้ากกวา่เสีย 
• ส่ิงส าคญัคือ มีการบริหารความเส่ียงท่ีดี 

 

เพราะการขาดทุนคือส่วนหน่ึง 
ของธุรกิจน้ี ส าหรับนกัเทรด Forex 

การขาดทุนคือส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จ ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

“ถึงแมว้า่มนัจะมีช่วงเวลาท่ีคุณจะสามารถท าก าไรจากการลงทุน หรือจากการเก็งก าไรในตลาดหุน้อยูเ่สมอ แต่คุณ
ก็ไม่สามารถท่ีจะท าก าไรไดอ้ยา่งสม ่าเสมอในทุกๆวนั หรือทุกๆสัปดาห์ในแต่ละปี และจะมีแตค่นโงไ่ร้สติเท่านั้น 

ท่ีพยายามจะท ามนั เน่ืองจากมนัเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะท าไดแ้ละไม่เคยเกิดข้ึนจริง” 
Jesse Livermore ต านานแห่ง Wall street 
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4. พฤติกรรมนั่งเฝ้ำจอทั้งวัน 

 
▪ เป็นเร่ืองท่ีผิดหลาดอยา่งมาก เพราะคุณไม่สามารถบงัคบัตลาดไดว้า่ จะใหร้าคาข้ึนหรือลงตามใจตวัเอง 
▪ พฤติกรรมดงักล่าว ส่วนใหญ่เกิดจาก การเทรดโดยไม่เป็นระบบ 
▪ ไม่มีจุดเขา้ออกท่ีชดัเจน เปิด Order ไปแล้ว ไม่รู้จะไปจบท่ีไหน 
▪ เปรียบเสมือนการ เดินทางโดยไร้ซ่ึงแผนท่ี ไม่มีจุดหมาย  

 
 

* คุณจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจการเทรดอยา่งเป็นระบบ และช่วงเวลา Session Time ของ Forex 
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากบทเรียน Forex Trading Sessions  
และ การเทรดอยา่งเป็นระบบคืออะไร ในหนงัสือเล่มน้ี 
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1. แชร์ลูกโซ่ Forex 

มีข่าวใหเ้ห็นกนัอยูท่ ัว่ไป ทั้งการระดมทุน , กองทุนปลอม , แชร์ลูกโซ่ , HYIP , รับฝากเทรด 
• โดยมกัอวดอา้งวา่ สามารถท าก าไรไดทุ้กเดือน เป็นตวัเลขสูงๆ 
• และมีการการันตีผลก าไร,รับประกนัผลตอบแทน 
• บางแห่งอา้งวา่ถอนไดต้ลอด,บางแห่งอาจก าหนดระยะเวลาถอน,เดือนละคร้ัง 

 
 
 
 
 
* หำกมีที่ไหน กำรันตีผลก ำไร, มีกำรรับประกนั จ่ำยก ำไรสูงๆ ถอนได้ทุกเดือน 

• ใหคุ้ณสงสัยไวก่้อนเลย วา่เป็นพวกมิจฉาชีพ,แชร์ลูกโซ่ 
• และการระดมทุนลกัษณะแบบน้ี ผิดกฎหมายในประเทศไทย 
• ไม่ใช่อยูดี่ ๆ ใครก็ไดจ้ะมาตั้งกองทุน,ระดมทุนผูอ่ื้นได ้ลว้นเขา้ข่าย ผิดกฎหมายฉอ้โกงทั้งส้ิน 
• ขอใหคุ้ณตรวจสอบเร่ืองน้ีโดยละเอียด อยา่ไดห้ลงเช่ือกลโกงลกัษณะน้ี 

 
 

ส่วนใหญ่ธุรกิจแบบน้ีช่วงแรกก็จ่าย,พอผา่นไปสักพกั จะหนีหายเงียบ 
มีคนจ านวนมาก ท่ีตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่าน้ี 
สังเกตุไดข้่าวแต่ละคร้ัง มูลค่าผูเ้สียหายเป็น หม่ืนลา้นบาท 

 

บทที่ 15 : มิจฉำชีพในวงกำร Forex 
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* กองทุนของต่ำงประเทศ ท่ีลงทุนในตลำด Forex มีใบอนุญำต ด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
• ยงัไม่กลา้รับประกนัผลก าไร,การันตีผลตอบแทนเลย ซ่ึงจะมีการระบุรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจน 
• ในลกัษณะท่ีวา่ “การลงทุนมีความเส่ียง ผลการด าเนินงานในอดีต ไม่สามารถรันตีอนาคตได”้ 
• เพราะการลงทุนในตลาด Forex นั้น เป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีความเส่ียง และความผนัผวนสูง 

 

* กองทุนรวม ในประเทศไทย เอำพวกหัวกะทิ มำบริหำร มีทั้งนักวำงแผนกำรเงิน,นักเศรษฐศำสตร์ 
• ยงัมีขาดทุน ไม่ไดก้ าไรตลอดทุกปี และไม่มีการรับประกนัผลตอบแทน 

 

* คุณทรำบหรือไม่ว่ำ แม้แต่เงินฝำกในธนำคำร ที่หลำยคนบอกว่ำไม่เส่ียง ปลอดภัยท่ีสุด 
▪ แต่ความจริงแลว้ เงินของคุณท่ีอยูใ่นธนาคารนั้น ไดรั้บความคุม้ครองเพียงไม่ก่ีลา้นบาทเท่านั้น 
▪ ความคุม้ครองยงัลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ และอีกไม่นานจะคุม้ครองสูงสุดเพียง 1 ลา้นบาทเท่านั้น 
▪ ขอ้มูลเพิ่มเติม : https://www.posttoday.com/finance-stock/news/597435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ึนช่ือวา่การลงทุน ยอ่มมีความเส่ียงทั้งส้ิน 
อยา่หลงเช่ือค าอวดอา้ง การรันตีก าไรสูงๆ โดยไม่ไดพ้ิจารณาใหถ่ี้ถว้น 

แต่ก็ไม่ใช่วา่ ตอ้งกลวัไปหมด จนไม่กลา้จะท าอะไรเลย 
“เพราะความเส่ียงท่ีอนัตรายท่ีสุด คือการไม่ยอมเส่ียงอะไรเลย” 
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2. โบรกเกอร์เถ่ือน, ไม่มีใบอนุญำต 

 

• มีโบรกเกอร์ Forex เปิดใหม่จ านวนมาก ท่ีตั้งข้ึนโดยไม่มีใบอนุญาต 
ไม่มีการจดทะเบียน , ไมมี่ตวัตนอยูจ่ริง นกัลงทุนจ านวนมาก ท่ีตกเป็นเหยือ่ของโบรกเกอร์เหล่าน้ี 

• โดยโบรกเกอร์เหล่าน้ี มกัจะมีขอ้เสนอท่ีดึงดูดใจ 
อาจมีตวัแทนเป็นอาจารย,์ โคช้ ท่ีคอยแนะน าใหน้กัลงทุน ไปลงทุนกบัโบรกเกอร์เหล่าน้ี  
 

กลโกงของโบรกเกอร์ มีด้วยกนัหลำยวิธี เช่น 

▪ สร้างราคาข้ึนมาเอง ไม่ไดเ้ป็นไปตามราคากลางของตลาด 
▪ ล่า Stop Loss ของลูกคา้ , ใหลู้กคา้ขาดทุนเอาก าไรเขา้ตวัเอง (ปัจจุบนัพบนอ้ยมาก) 
▪ ถอนเงินไม่ได ้เม่ือคุณถอนเงิน จะมีการใชเ้ลห์เหล่ียม ตอ้งผา่นเง่ือนไขมากมาย ,ไม่ยอมอนุมติัการถอนเงิน 
▪ ปิดเวบ็ไซตห์ายไปเลย ตามเอาผิดไม่ได ้

 

* คุณจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการพิจารณาเลือก โบรกเกอร์ท่ีดี 
สามารถศึกษาไดจ้าก บทเรียนการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ หนา้ท่ี 11 

 

เขา้ชมการจดัอนัดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยี่ยม 
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เม่ือก่อน การเปิดบญัชีเทรด Forex กบัธนาคารนั้น เป็นเร่ืองท่ียากมาก 

▪ ตอ้งเดินทางไปเปิดยงัประเทศนั้น ๆ และเงินฝากขั้นต ่าส าหรับการเปิดบญัชี ก็สูงมาก ขั้นต ่า 10,000$ 
▪ แต่ในทุกวนัน้ี การเปิดบญัชีเทรด Forex โดยตรงกบัธนาคารนั้น ท าไดง่้ายข้ึน  
▪ เงินฝากขั้นต ่าก็ไม่สูงเพียง 1,000$ 
▪ เพราะธนาคารหลายๆแห่ง ตอ้งการลงมาจบัตลาดล่างมากข้ึน 

 

 
 

ข้อดี ของกำรเทรดกบัธนำคำร 
▪ ความมัน่คงสูง เพราะเป็นสถาบนัการเงิน มีรัฐบาล ก ากบัดูแล 

 
ข้อเสีย ของกำรเทรดกบัธนำคำร 

▪ Spread, Commission ในการเทรด อาจสูงกวา่ Broker มาก 
▪ การเปิดบญัชี อาจมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก ตอ้งส่งเอกสารโดยตรง มีทนาย,หน่วยงานเซ็นรับรอง 
▪ การฝากถอน ใชเ้วลานาน, และมกัมีค่าธรรมเนียม 
▪ ไม่มี Promotion , ขอ้เสนอ ท่ีน่าสนใจเหมือน Broker 

 

 

บทควำม 3 : กำรเทรด Forex ผ่ำนธนำคำร ? 
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คุณเคยสงสัยหรือไม่ ? ท ำไมโบรกเกอร์ จึงมี Spread ต ่ำกว่ำธนำคำร ทั้ง ๆทีโ่บรกเกอร์ กส่็ง Order ไปยังธนำคำร 

▪ เพราะอ านาจการต่อรอง Broker ส่งค าสั่งซ้ือไปยงัธนาคาร หรือ LP เป็นหม่ืนลา้นเหรียญต่อวนั 
จึงท าใหไ้ดร้าคาท่ีต ่า เพราะมีอ านาจการต่อรองสูง 

▪ หากเป็นลูกคา้รายยอ่ย เขา้ไปเทรดกบัธนาคารโดยตรง จึงไดค้่า Spread , Commission ท่ีสูง 
เพรำะคุณไม่มีอ ำนำจต่อรอง ไม่ได้ส่งค ำส่ังซ้ือ มหำศำล เหมือน Broker 

 

* ตวัอยา่ง โบรกเกอร์ XM ท่ีมีค าสั่งซ้ือมูลค่ากวา่ 12,000 ลา้นเหรียญต่อวนั 
   Reference : http://fairreporters.net/economy/largest-forex-brokers-by-volume-in-2015/ 
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คุณอำจพจิำรณำ เทรด Forex ผ่ำนธนำคำร ได้ ในกรณีท่ีเงินฝำกคุณสูงกว่ำ 100,000$ 
▪ เพราะ ธนาคารมกัยืน่ขอ้เสนอให ้หากเงินทุน สูงกวา่ 100,000$ จะไดค้่า Spread ท่ีต ่าลง 
▪ แต่นั้นก็ไม่ไดห้มายความวา่ ถา้เงินฝากสูงกวา่ 100,000$ คุณจะได ้Spread, Commission ต ่าเหมือน Broker 
▪ เพราะวา่ ธนาคาร อาจไมส่ามารถ ไปตดัราคาของโบรกเกอร์ได ้

“ลูกคา้รายใหญ่ของธนาคารคือโบรกเกอร์ ไม่ใช่นกัลงทุน” 
 

แต่หำกเงินทุนต ่ำกว่ำ 100,000$ กำรเทรดกบั Broker มักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ำ 
• เพราะหากเงินลงทุนต ่า การเขา้ไปเทรดกบั ธนาคาร โดยตรงนั้น มักท ำให้คุณเสียเปรียบอย่ำงมำก 
• ทั้ง Spread, Commission ท่ีสูง และไม่มี Promotion , ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม 

 

ในทุกวันนี ้โบรกเกอร์ ต่ำงแข่งขันกนัดุเดือด อย่ำง Red Ocean 
• โบรกเกอร์แต่ละท่ี ต่างยืน่ขอ้เสนอ Spread ท่ีต ่า , งดั Promotion ต่าง ๆออกมาเพื่อแยง่ลูกคา้กนั 
• คนท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุด ก็คือผูบ้ริโภค หรือ Trader รายยอ่ยอยา่งเรา 
• คุณมีสิทธิท่ีจะพิจารณาเลือก Broker ท่ีมีขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด 
• ส่ิงส าคญัท่ีสุด คุณตอ้งมีความรู้ ในการวิเคราะห์เลือก โบรกเกอร์ ท่ีดี 

 
เขา้ชมการจดัอนัดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยี่ยม 
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คุณเคยสงสัยหรือไม่ ? 
“ท าไมโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ มกัจะมีส านกังานไปตั้งอยูท่ี่ไซปรัส, หมู่เกาะต่างๆ” 

นัน่เป็นเพราะอะไร ? 
เราลองมาวิเคราะห์ดว้ยกนัโดยละเอียด 

 

1.โครงสร้ำงภำษีของไซปรัส 

 

 

บทควำม 4 : โบรกเกอร์ Forex ท ำไมชอบอยู่ใน ไซปรัส 

 

ไซปรัส เป็นประเทศท่ีมี ภำษีธุรกจิต ่ำท่ีสุด ในสหภำพยุโรป 

• ซ่ึงอตัราภาษีอยูท่ี่เพียง 12.5% เท่านั้น 
• จึงเป็นสาเหตุส าคญั ท่ีส่งผลใหป้ระเทศไซปรัส เป็นแดนสวรรค ์

ของธุรกิจ ฐำนภำษีที่ต ่ำ = ก ำไรที่มำกขึน้ 
• มนัจะดีกวา่ไหม หากเดิมท่ีคุณตอ้งเสียภาษี พนัลา้น 

แต่ถา้ยา้ยไปไซปรัส มนัจะเหลือเพียง ไม่ก่ีร้อยลา้น 
* ขอ้มูลอา้งอิงฐานภาษีไซปรัส 
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2. ไซปรัสเป็นสมำชิก EU และ MiFID 

 

• ไซปรัส เป็นประเทศสมาชิก สหภาพยโุรป และ MiFID (The Markets In Financial Instruments Directive) 
• ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายยโุรปท่ี สอดคลอ้งกบักฎระเบียบดา้นการลงทุนตลอด 30 รัฐของเขตเศรษฐกิจยโุรป 
• หมายความวา่ โบรกเกอร์ ในประเทศท่ีควบคุมโดย MiFID สามารถใหบ้ริการแก่พลเมือง 

และผูอ้ยูอ่าศยัในประเทศเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆของยโุรปได ้
• โบรกเกอร์ ในไซปรัส สามารถเสนอบริการของตน แก่พลเมืองของประเทศ , EEA อ่ืน ๆ ได ้

 

3. ไซปรัสเป็นศูนย์กลำงธุรกจิ และ แรงงำนที่มีประสิทธิภำพ 

 
 

นโยบายส าคญัของรัฐบาลไซปรัส คือ ท าใหป้ระเทศเป็นฐานส าหรับท าธุรกิจของชาวต่างชาติ และ ผลกัดนัให้
ไซปรัสเขา้เป็นหน่ึงในกลุ่มสหภาพยโุรปใหไ้ด ้และไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

ดว้ยฐานภาษีท่ีต ่า ส่งผลใหไ้ซปรัสกลายเป็น 
ศูนย์กลำงกำรลงทุนจำกต่ำงชำต ิ

• ภาคเศรษฐกิจเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
• เกิดแรงงานฝีมือจ านวนมาก 
• โบรกเกอร์สามารถรับสมคัร,หาพนกัไดไ้ม่ยาก 

และมีศกัยภาพในการท างาน 
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4. ภำคกำรส่ือสำร, Internet ของไซปรัส 
▪ โครงสร้างดา้นการส่ือสารของไซปรัสนั้น มีความแขง็แรงมาก ทั้ง Broadband ใยแกว้น าแสง 
▪ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมท่ีแขง็แกร่ง 
▪ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีโบรกเกอร์ Forex ตอ้งมี นั้นคือ ระบบ Network ความเร็วสูงและเสถียร 

 

 

จึงไม่น่ำแปลกใจ ที่เรำจะเห็นโบรกเกอร์จ ำนวนมำก มีส ำนักงำนหลกั ส ำนักงำนย่อย ไปเปิดที่ไซปรัส  
สำเหตุหลกัเพรำะฐำนภำษีท่ีต ่ำ และมีครบทุกอย่ำงท่ีโบรกเกอร์ต้องกำร ท้ังพนักงำน,กำรคมนำคม 

กำรส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

 

คุณทรำบหรือไม่ ? 
▪ บริษทัไทยจ านวนไม่นอ้ย มีส านกังานในหมู่เกาะเคยแ์มน 
▪ Google ยา้ยเงินจ านวนมหาศาลไปเบอร์มิวดา้เพื่อเล่ียงภาษี 
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▪ อนุญาตใหน้ าหนงัสือเล่มน้ี ไปเผยแพร่ได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญาต 
▪ หา้มผูใ้ดแกไ้ขขอ้ความ คดัลอกเน้ือหา, แอบอา้ง, น าไปคา้ก าไร, กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงผลก าไร 
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