
เรียนรู้ระบบเทรด Forex จาก 

แกะระบบเทรดด้วย MyFxbook 
เล่ม 2 

 

 

 

 

 

       

 

 

“จากประสบการณ์ 12 ปีในการเทรด Forex” 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดียวดายพันล้ี 



ii 
 

สารบัญ 

ค ำน ำ ......................................................................................................... 1 

บทท่ี 5 แกะระบบเทรด GPS ROBOT FXCHOICE ................................. 6 

GPS Robot Fxchoice ........................................................................ 7 

กำรดูผลตอบแทนและกำรฝำกถอน ...................................................... 8 

กรำฟและกำรเติบโต ........................................................................... 14 

กรำฟก ำไรรำยเดือน ............................................................................ 19 

ว่ำด้วยสถิติ .......................................................................................... 22 

History ............................................................................................... 34 

สรุป ..................................................................................................... 47 

บทท่ี 6 แกะระบบเทรด Turtle - EUR .................................................. 50 

กำรดูผลตอบแทนและกำรฝำกถอน .................................................... 50 

กรำฟและกำรเติบโต ........................................................................... 56 

กรำฟก ำไรรำยเดือน ............................................................................ 64 



iii 
 

ว่ำด้วยสถิติ .......................................................................................... 66 

History ............................................................................................... 79 

สรุป ..................................................................................................... 91 

บทท่ี 7 ระบบเทรดเดอร์ไทย Anonymous 1 ....................................... 93 

ระบบเทรด Anonymous 1 ............................................................... 95 

กำรดูผลตอบแทนและกำรฝำกถอน .................................................... 96 

กรำฟและกำรเติบโต ........................................................................... 99 

กรำฟก ำไรรำยเดือน ......................................................................... 106 

ว่ำด้วยสถิติ ....................................................................................... 111 

History ............................................................................................ 120 

สรุป .................................................................................................. 123 

บทท่ี 8 ระบบเทรดเดอร์ไทย Anonymous 2 .................................... 125 

กำรดูผลตอบแทนและกำรฝำกถอน ................................................. 126 

กรำฟและกำรเติบโต ........................................................................ 128 



iv 
 

กรำฟก ำไรรำยเดือน ......................................................................... 135 

ว่ำด้วยสถิติ ....................................................................................... 140 

History ............................................................................................ 146 

สรุป .................................................................................................. 167 

บทท่ี 9 Myfxbook เพื่อพัฒนำระบบตัวเอง ....................................... 169 

คุณสมบัติของระบบท่ีดี .................................................................... 171 

Win Percent และ Risk Reward .................................................. 172 

Expectancy กับ Standard Deviation ........................................ 175 

กำรถือก ำไรท่ียำวและกำรถือขำดทุนสัััน .......................................... 177 

กำรพัฒนำปรับปรุงเพื่อให้ได้ระบบท่ีดี ............................................. 182 

คู่เทียบแกะระบบ ......................................................................... 183 

Trading Scenario ...................................................................... 187 

Sell หรือ Buy ............................................................................. 193 



v 
 

Risk Reward, Win %, Drawdown ควำมสัมพันธ์กับจุดเข้ำและ

ออก .............................................................................................. 196 

บทท่ี 10 ส่งท้ำย .................................................................................. 200 

ข้อมูลลิขสิทธิ์ ....................................................................................... 204 

Myfxbook ....................................................................................... 204 

Metatrader4 .................................................................................. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

ก่อนท่ีจะอ่ำนหนังสือเล่มน้ี สิ่งท่ีผมพยำยำมจะบอกกบัผู้อ่ำนให้ได้รับรู้

เสียก่อนว่ำ หนังสือเล่มน้ี ไม่ใช่หนังสือเคล็ดลับท่ีท ำให้ท่ำนเอำชนะตลำด

ได้อย่ำงสมบูรณ์ ควำมคำดหวังเช่นน้ันไม่มีอยู่จริง กำรจะท ำผลตอบแทน

โดยไม่มีทำงท่ีจะผิดเลยน้ันไม่มีอยู่จริง กำรท ำก ำไรจำกกลไกกำรเทรด

บำงอย่ำงเพื่อชนะตลำดอย่ำงเบ็ดเสร็จและไม่มีทำงท่ีจะขำดทุนเลยน้ันไม่

มีอยู่จริง หนังสือเล่มน้ีไม่ได้เขียนข้ึนมำเพื่อท ำให้ท่ำนเข้ำถึงภำวะอย่ำงน้ัน

ได้ ตรงกันข้ำม ผมพยำยำมน ำเสนอในมุมมองประสบกำรณ์ที่ผมได้รับ 

เพื่อช่วยให้ท่ำนเดินทำงได้เร็วข้ึน ไม่ต้องมำช้ำแบบท่ีผมช้ำเมื่อก่อน  

 

หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือเล่มท่ี 2 เป็นเน้ือหำต่อจำก แกะระบบเทรดด้วย 

Myfxbook 1 ส ำหรับคนท่ีซื้อหนังสือเล่ม 2 น้ีโดยไม่ซื้อเล่ม 1 ท่ำนก็

สำมำรถท ำได้ครับ เพียงแต่จะขำดเน้ือหำบำงช่วงบำงตอนเกี่ยวกับ

พื้นฐำนท่ีส ำคัญทำงกำรเทรด เพรำะผมได้ท ำกำรปูพื้นฐำนเกี่ยวกับ

หลักกำรของระบบเทรด Forex เบ้ืองต้นไว้  
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เน้ือหำเล่มแรก พูดถึงเรื่องของกำรแกะระบบเทรด Forex โดยจะต้องท ำ

ควำมเข้ำใจกับระบบเทรด Forex ท่ีดีเสียก่อน เพรำะถ้ำหำกเรำไปเอำ

ระบบเทรดท่ีไม่ดีมำแกะเพื่อท่ีจะท ำกำรศึกษำ มันก็จะดูเสียเวลำยังไงอยู่  

 

อย่ำงไรก็ตำม มันอำจจะฟังดูขัดใจผู้อ่ำนหน่อย ๆ ท่ีผมจะมำน่ังสรุปว่ำ 

ระบบเทรดแบบไหนท่ีเป็นระบบเทรดท่ีดีให้คนอื่นฟัง เพรำะว่ำ คนท่ีเข้ำ

มำในตลำด Forex น้ันเต็มไปด้วยควำมคำดหวังว่ำ จะท ำก ำไรทีละเป็น

กอบเป็นก ำ แต่พอผมบอกว่ำ ระบบเทรด Forex น้ันให้ผลตอบแทนรำย

เดือนเพียงน้อยนิด มันจึงท ำให้ ระบบเทรดเหล่ำน้ันหรือแม้แต่กำรเทรด 

Forex มันดูไม่น่ำสนใจ  

 

เมื่อก่อน ผมพยำยำมเอำชนะตลำด Forex ด้วยกลวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีจะเป็น

วิธีกำรท่ีจะเอำชนะตลำดอย่ำงแน่นอน เร่ิมจำกผลตอบแทนทีละ 50 % 

ลดลงเหลือ 10 % จนตอนน้ีผลตอบแทนท่ีคำดหวังแค่ 15 % ต่อปี ผม

ลองมำหลำยวิธีไม่ว่ำจะเป็น Martingale ไม่ว่ำจะเป็น Grid Trading กำร

ท่ีไม่ต้ัง Stop loss เพื่อท่ีจะท ำให้เรำมี Win Percent หรือ ก ำไรท่ีท ำได้
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แน่นอน ตลอดระยะเวลำ 6 -7 ปีแรก ผมหมดเงินไปกับกำรทดลอง

เหล่ำน้ันจ ำนวนมำกแต่ท้ำยท่ีสุดก็พบว่ำ กำรท ำก ำไรแบบน้ันไม่มีอยู่จริง 

ในช่วงเวลำท่ีผมสิ้นหวังและยอมแพ้ ผมก็เลยกลับมำอ่ำนระบบธรรมดำ 

คือ กำรยอมรับผลขำดทุนและพัฒนำระบบเทรดแบบน้ันเร่ือยมำ โดยกำร

สังเกตและหำค ำตอบจำกระบบเทรดท่ีได้ก ำไร 

 

มันก็น่ำแปลก ค ำว่ำ “กำรท่ีเรำอยำกเอำชนะตลำด มันกลำยเป็นเหยื่อ

ล่อ” ท่ีท ำให้เรำวิ่งตำมไปอย่ำงไม่มีท่ีสิ้นสุด เรำพ่ำยแพ้ตลำดวันแล้ววัน

เล่ำในวันท่ีเรำอยำกเอำชนะ จนผมท้อใจและยอมแพ้แต่ในวันท่ีเรำยอม

แพ้ มันกลับสำมำรถชนะมันเอำง่ำย ๆ เสียอย่ำงน้ัน น่ีก็หลำยปีแล้วท่ีผม

เฝ้ำท ำผลตอบแทนอันน้อยนิดเพียงแค่ไม่กี่ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่มัน

กลับได้ผลดี เงินน้อยนิดสะสมกันมำเร่ือย ๆ จนเป็นเงินท่ีผมอยำกจะมีใน 

Port ลงทุน ระหว่ำงทำงท่ีผ่ำนมำ ผมก็เฝ้ำแกะระบบของคนอื่นท่ีน่ำสนใจ 

เพื่อท่ีจะหำค ำตอบอะไรบำงอย่ำงเพิ่มเติม เพื่อพัฒนำจุดเข้ำเทรดของ

ตัวเองให้แม่นย ำยิ่งข้ึนมำตลอด 
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กำรศึกษำระบบเทรดของคนอื่น ส่วนใหญ่ก็ศึกษำจำก Myfxbook และ 

MQL4 เป็นระบบท่ีเผยแพร่ในอินเตอร์เนท เพื่อดูว่ำคนอื่นเขำท ำก ำไรได้

กี่ Percent ต่อปี แล้วเรำจะพัฒนำประสิทธิภำพกำรเทรดของเรำเพิ่มสัก

เล็กน้อยได้หรือไม่ 

 

ในหนังสือเล่มน้ีจึงเป็นกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ กำรแกะระบบเพื่อท่ีจะ

น ำไปเป็นระบบเทรดของเเทรดเดอร์ท่ียังไม่มีระบบ ผมก็คำดหวังว่ำ 

หนังสือน้ีจะเป็นหนังสือท่ีมีประโยชน์กับผู้อ่ำนและสำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนได้

ท ำควำมเข้ำใจกับระบบเทรดมำกข้ึน ในระหว่ำงกำรเดินทำงสู่ควำมส ำเร็จ

ทำงด้ำน Forex ของท่ำนครับ 

 

ขอย้ ำก่อนจำกว่ำ หนังสือเล่มน้ี เต็มไปด้วยเทคนิคและประสบกำรณ์ 

รวมท้ังค ำศัพท์แปลก ๆ หรือค ำศัพท์ท่ีบัญญัติข้ึนเองบำงส่วน ถ้ำหำกท่ำน

เป็นมือใหม่ท่ำนอำจจะพบว่ำ “อ่ำนไม่รู้เรื่อง มีกำรใช้ค ำศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคย

ในวงกำร แนะน ำว่ำเก็บไว้ก่อนและให้ไปอ่ำนเล่มอื่น ๆ ของผมท่ีจะเข้ำใจ

ได้ อย่ำง “หลักกำรลงทุน Forex” หรือ “หลักกำรเก็งก ำไร Forex ครับ” 
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ไปท่ี www.punlie.com หรือถ้ำเพิ่งเข้ำตลำดมำ 2- 3 วัน หำหนังสือ

หรือบทควำมที่ผมเคยแปลตำมเว็บไซต์ก็ได้ครับ มีแจกฟรีเต็มไปหมด  

 

เดียวดำยพันลี้ 
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