บทที่ 1 ชนิดขอมูลและโอเปอรเรเตอรตางๆใน MQL4
ภาษา MQL4 เองก็เหมือนภาษาคอมพิวเตอรทุกภาษาที่ตองมีชนิดขอมูลและโอเปอรเรเตอรตางๆ
ชนิดตัวแปรตางๆใน MQL4
-Integer (int)
-Boolean(bool)
-String(string)
-Floating point number (double)
-Color(color)
-Datatime(datetime)

รายละเอียดตัวแปรแตละชนิด
-Integer (int) เปนตัวแปรที่ใชเก็บคาจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบ สามารถเก็บคาได
ระหวาง -2147483648 ถึง 2147483848 และในภาษา MQL4 คา int ยังใชเก็บเลขฐาน 8 และ
ฐาน 16 อีกดวยซึ่งเปนหนึ่งในขอที่แตกตางจากภาษา c
ตัวอยางการประกาศคาและใชงาน
int a = 0;
int b = -100;
int c =1000;
int hex = 00ff00;

เปนชนิดขอมูลที่เก็บไดแตคาความจริง (true) หรือคาความเท็จ (false) หรือเราอาจจะ
ไดเลข 1 แตความจริงเลข 0 แทนความเท็จ
-Boolean

ตัวอยางและการประกาศคาและใชงาน
bool
bool
bool
bool

a = true;
a=1;
b= false ;
b=0;

-String

เปนชนิดขอมูลที่ใชเก็บสายอักขระหรือขอความนั่นเอง

ตัวอยางและการประกาศคาและใชงาน
string str1=”Hello”;
string str2 =”how are you “;
-Floating-point number (double) เปนชนิดขอมูลที่ใชเก็บเลขทศนิยม

ตัวอยางและการประกาศคาและใชงาน
double a = 0.1;
double b = 0.222;
double c =3.14151617;

-Color เปนชนิดขอมูลพิเศษที่มีใน MT4

โดยใชเก็บคาสีที่เราตองการใหแสดงผลโดยมีวิธีเก็บคา

สี 3 วิธีดังตอไปนี้
- เก็บคาสีโดยใชชื่อของสี เชน
color a = Red;
color b = Black ;
-

เก็บคาสีโดยใชตําแหนง RGB หรือเรียกงายวาคาของแมสี แตในภาษา MQL4 จะใช
สัญญาลักษณ
C’คาของ R ,คาของ G ,คาของ B ‘; เชน
color a = C’128,128,128’;
color b = C’100,128,222’ ;

-

เก็บคาสีโดยใชเลนฐาน 16 เชน
color a = ffffff;
color b = ff00aa;

สามารถหา ตําแหนงคาสีไดจากเวบนี้ครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
-Datetime เปนชนิดขอมูลชนิดพิเศษอีกชนิดหนึ่งที่ MQL4 สรางขึ้น ชนิดขอมูลชนิดนี้เราเอาไว

ใชเก็บคาของวันที่ครับโดยใช ตัวอักษร D’ ขอมูลวันเวลา ‘ ; เชน
D’2009.01.01 00:00’
หมายถึงวันที่ 1 มกราคม 2009 เวลา 00.00 น
D’1985.05.20 10.10:10’ หมายถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 1985 เวลา 10 นาฬิกา 10
นาที 10 วินาที
D’19.07.1980 12’
หมายถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 1980 เวลา 12 นาฬิกา 0 นาที 0
วินาที
D’02.02.2009’
หมายถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2009 เวลา 0 นาฬิกา 0 นาที
ตัวอยางและการประกาศคาและใชงาน
datetime mybirthday = D’1983.03.20 12.00:00’ ;
datetime now = D’2009.07.30 01.10:10’ ;

โอเปอรเรเตอรและนิพจน

โอเปอรเรเตอร ( Operator) คือสัญลักษณที่ใชกระทํากับขอมูลเชน + - * / เปนตน
นิพจน (Expression ) คือ การนําขอมูลมากระทํากันตั้งแต 1 จํานวนขึ้นไปหรืออาจจะเปน
หลายๆขอมูลก็ได โดยขอมูลนั่นอาจจะเปน คาคงที่ ตัวแปร เมื่อนําขอมูลมากระทํากันผลลัพธที่ไดก็
จะขึ้นอยูกับ โอเปอรเรเตอรที่นํามาใช
ตัวอยาง
int a=1 ;
int b=2;
int c ;
c=a+b; ตัวอยางของ Expression

ที่ใชเครื่องหมายบวก มากระทํากับขอมูลชุด A กับ ชุด

B คาที่จะถูกเก็บไวที่ C

หมายเหตุ Expresssion ในความหมายของผมมันก็คือสมการ ดีๆๆนี้เองหละครับ ตอไปนี้ เราจะมา
ศึกษาเกี่ยวกับ Operator ตางๆ ซึ่งผมรวบรวมเอามาแสดงเฉพาะ Operator ที่พบใน EA ที่มีให
โหลดในเน็ต สวนพวก Operator แปลกๆ ที่ยากจะทําความเขาใจในระดับผูหัดเขียนโปรแกรมนั่น
ผมยังไมแสดงรายละเอียดและวิธีใชทั่งนี้เพื่อไมใหเกิดความรูสึกที่วุนวายและสับสนสําหรับผูที่พึง
เริ่มหัดเขียนโปรแกรมในชวงแรกๆ
โอเปอรเรเตอรทางคณิตศาสตร ( Arithmetic Operator )
Opreator
ชื่อ
ตัวอยาง
+
a = b+c
บวก
-

ลบ

a = b-c

คําอธิบาย
a เทากับผลลัพธของ b
บวก c
a เทากับผลลัพธของ b ลบ
c

*

คูณ

a = b*c

/

หารเอาสวน

a=5/2

%

หารเอาเศษ

a=5%2

++

เพิ่มคาทีละ 1

a++

--

ลดคาทีละ 1

a--

a เทากับผลลัพธของ b

คูณ c
a จะมีคาเทากับ 2 เพราะ 2
หาร 5 ไดเพียง 2 ครั้ง
a จะมีคาเทากับ 1 เพราะ 2
หาร 5 จะเหลือเศษ 1
ถา a = 1 แลว a++ จะมีคา
เทากับ 2
ถา a = 1 แลว a-- จะมีคา
เทากับ 0

เปลี่ยนจากบวกเปนลบ

+-

ลําดับความสําคัญของ
จากซายไปขวา

Arithmetic Operator

*

มากกวา

/

มากกวา

มีความหมายวาถา a =1
เมื่อ a=-(1) แลว a จะ
เทากับ -1

a = -a

เรียงลําดับจากมากไปหานอย และจะประมวลผล

%

มากกวา + มากกวา

-

หมายเหตุ ลําดับความสําคัญนี้จะเปนขอสังเกตเมือเราเขียน เครื่องหมาย Arithmetic Operator
ในระดับเดียวกันโดยที่เราไมใชวงเล็บเพื่อบอกลําดับขั้นของการประมวลผล เชน
เราตองการผลลัพธของ 3 บวก 5 ลบ 2 คูณ 3 หาร 2 ซึ่งจะมีคาเทากับ 9 แตถาเราเขียน นิพจน
โดยไมมีวงเล็บเพื่อแสดงลําดับที่จะใหกระทํากอนหลังแบบนี้
a = 3 + 5 – 2 * 3 /2
a

ที่ไดจะมีคาเปน 5 ซึ่งไมใชคําตอบที่ถูกตองเหตุที่เปนเชนนี้เพราะอะไรมาดูกัน

ผลลัพธ 5 ที่ไดเกิดจาก โปรแกรมอานคาจากซายไปขวาและจะประมวลผลจากเครื่องหมายที่มี
ความสําคัญมากไปนอย โคยที่ผลลัพธ 5 เกิดจาก คาที่ 1 คือ (-2 *3) จะไดผลลัพธคือ -6 ขอให
สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งครับ ทําไมคาตัวแรกเปน -2 ไมใช * 3 ตรงนี้เกิดจากโปรแกรมจะประมวลผล
จากซายไปขวา โดยที่เริ่มแรกโปรแกรมจะหาลําดับความสําคัญของเครื่องหมายกอน เมื่อโปรแกรม
อานมาพบ เครื่องหมาย * ซึ่งมีความสําคัญมากที่สุด จากนั่นก็เขากฏที่วาโปรแกรมจะประมวลผล
จากซายไปขวา ซายในที่นี้ดานซายมือของเครื่องหมายซึ่งก็คือคา -2 จากนั่นก็ดําเนินการตามเครื่อง
* โดยเครื่องหมาย * อยู หนาเลข 3 จึงทําการคูณ -2 กับ 3 เขาดวยกันไดผลลัพธคือ -6 จากนั่นจึงทํา
การหารเอาสวนระหวาง -6 กับ 2 ซึ่งคาที่ไดก็คือ -3 ในตอนนี้สมการที่ยังเหลือก็คือ a =3+5-3 ซึ่ง
ตอไปโปรแกรมก็ทําการบวก 3 กับ 5 เขาดวยกันได 8 จากนั่นคอยเขา 8 มาลบออกดวย 3 จึงได
ผลลัพธเทากับ 5
***มาเขียนเปนสมการที่ละขั้นตอนใหดูจะเขาใจงายกวา ***
เริ่มตน a = 3 + 5 – 2 * 3 / 2
ขั้นที่ 1 a = 3 + 5 ( -2 * 3) / 2 โปรแรมจะเริ่มประมวลผลในวงเล็บกอน
ขั้นที่ 2 a = 3 + 5 (-6 / 2)
โปรแกรมจะนําผลลัพธจากขั้นที่ 1 มาดําเนินการตอตาม
ความสําคัญของเครื่องหมาย
ขั้นที่ 3 a = ( 3 + 5 ) -3
โปรแกรมจะนําผลลัพธจากขั้นที่ 2 มาดําเนินการตอโดย
เครื่องหมายที่เหลือในขั้นนี้มี บวก กับ ลบ และดวยเครื่องหมายบวกมีคาความสําคัญมากกวา

โปรแกรมจึงดําเนินการตามเครื่องหมายบวกกอนที่จะดําเนินการตามเครื่องหมายลบ
ขั้นสุดทาย a = 8 – 3
ในขั้นนี้จะเหลือเพียงเครื่องหมายเดียวแลว คือ ลบ โปรแกรมจึงทํา
การประมวลผลจึงไดผลลัพธออกมาเปน 5 ซึ่งเปน 5 ที่ผิด จึงขอใหระวังเรื่องลําดับความสําคัญ
ของขอมูลใหมากนะครับโดยการใสวงเล็บใหเรียงลําดับการกระทํากอนหลังใหถูกตอง โดย
โปรแกรมจะประมวลผลจากวงเล็บที่อยูในสุดกอนจึงคอยออกมาทําการประมวณผลในชั้นตอไป
ถาเราตองการผลลัพธที่ถูกตอง ของ 3 บวก 5 ลบ 2 คูณ 3 หาร 2
เราก็ตองใสวงเล็บใหถูกตองดังนี้ a = ( ( ( (3+5)-2)*3)/2) แบบนี้จะไดคําตอบที่ถูกตองคือ 9
ออกมา
โอเปอรเรเตอรการเปรียบเทียบ (Relational Operator)
กําหนดใหตัวแปร a และ b มีคาเทากับ 5
Operator
==

!=

<

<=

>

>=

หนาที่
เปรียบเทียบตอง
เทากัน
เปรียบเทียบตอง
ไมเทากัน
เปรียบเทียบตอง
นอยกวา
เปรียบเทียบนอย
กวาหรือเทากับ
เปรียบเทียบตอง
มากกวา
เปรียบเทียบตอง
มากกวาหรือ
เทากับ

รูปแบบการใช

ตัวอยาง

a==b

5==5

a != b

5 != 5

a<b

5<5

a <= b

5 <= 5

a>b

5>5

a >= b

5 >= 5

โอเปอรเรเตอรการกําหนดคา ( Assignment Operator )
โอเปอรเรเตอร
ความหมายและการใชงาน
=
กําหนดคาใหตัวแปร x=10
+=
x += 1 หมายถึง x = x+1
-=
x -=1 หมายถึง x = x-1

ผลลัพธ
true คือเปน
จริง
false คือเปน
เท็จ
false คือเปน
เท็จ
true คือเปน
จริง
false คือเปน
เท็จ
true เปนจริง

ผลลัพธ
x = 10
x = 10+1 = 11
x = 11-1 = 10

*=

x *= 2 หมายถึง x = x*2

/=

x /= 2

%=

x %=3

หมายถึง x = x/2
หมายถึง x = x%3

โอเปอรเรเตอรตรรกศาสตร ( Logical Operator )
โอเปอรเรเตอร
ชื่อเรียก
!
not (นิเสธ )
&&
and (และ)
||
or ( หรือ )

x = 10*2 = 20
x = 20/2 = 10
x = 10%3 = 1

รูปแบบการใช
!a คือไมใช a
a && b คือ a และ b
a || b คือ a หรือ b

ตารางคาความจริงของ && ( และ )
ตัวแปรตัวแรก

ตัวแปรตัวที่ 2

ผลลัพธ

True
True
False
False

True
False
True
False

True
False
False
False

ตัวแปรตัวแรก

ตัวแปรตัวที่ 2

ผลลัพธ

True
True
False
False

True
False
True
False

True
True
True
False

ตารางคาความจริงของ

|| ( หรือ )

โอเปอรเรเตอรการเพิ่มคาและลดคา ( Increment & Decrement Operator )
โอเปอรเรเตอร
หนาที่
ตัวอยาง
ผลลัพธ
++a
x = 1 ; ++x
x=2
เพิ่มกอน
--a
x = 1; --x
x=0
ลดกอน
a++
x=1 ; x++
x=1
เพิ่มทีหลัง
a-x =1;x-x=1
ลดทีหลัง
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บทที่ 2 ทําความรูจักกับ Meta Editor
เริ่มแรกใหเปดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาของโบรเกอรไหนก็ไดครับจากนั่นคลิกที่
Editor ตามภาพ

จากนั่นโปรแกรม Meta Editor ที่เราเรียกก็ทํางาน ก็จะมีหนาตาดังนี้

Meta

จากนั่นใหคลิกที่

File แลวเลือก new ตามภาพ

จากนั่นจะปรากฏหนาตาง

Expert Advisor Wizard ขึ้นมา

ในหนาตางนี้ใหเลือกที่ Expert Advisor เพื่อที่เราจะทําการสราง EA ของเราเองขึ้นมา เมื่อเลือก
แลวจะปรากฏหนาตางตอไปนี้

มาถึงหนานี้ใหเราตั้งชื่อ Ea ของเราที่ชอง Name ครับในที่นี้ผมตั้งไปวา Hello World จากนั่นให

คลิก finish เลยครับจะไดหนาจอที่มี code เหมือนในรูปนี้

จาก code เราจะเห็นวามีฟงกชันอยู 3 ฟงกชั่น คือ init() deinit() และฟงกชั่น start()
ฟงกชั่น init() เปนฟงกชั่นที่ใชกําหนดคาเริ่มตนให EA ซึ่งเหมือน Contruction ในภาษา
โปรแกรมอื่นๆๆ ซึงจะมีฟงกชั่นนี้หรือไมมีก็ได
ฟงกชั่น deinit() เปนฟงกชั่นที่ไวจบการทํางานของฟงกชั่น init() ซึ่งเหมือน Destruction ใน
ภาษาโปรแกรมอื่นๆๆ ซึงจะมีหรือไมมีก็ได
ฟงกชั่น start() เปนฟงกชั่นที่ไวเริ่มคาตนการทํางานของโปรแกรมจําเปนตองมีฟงกชั่นนี้เพราะ
หากไมมี Ea ก็ไมสามารถทํางานได
ที่นี้เรามาเริ่มเขียนโปรแกรมแรกกันเลย โดยใหไปที่ฟงกชั่น start () กอนอื่นของแนะนํา
เครื่องหมาย // เปนเครื่องหมายที่เอาไวใช comment ขอความ code ที่เขียนอยูหลังเครื่องหมายนี้
ภายในบรรทัดเดียวกันจะไมถูกทําการประมวลผล และก็ขอแนะนําเครื่องหมาด /* ใสขอความลง
ไปที่นี้กี่บรรทัดก็ได และปดเครื่องหมายนี้ดวย
สัญลักษณแบบนี้ */ ขอความที่อยูระหวาง /* ถึง */ จะกี่บรรทัดก็ตามจะไมถูก
ประมวลผล ที่นี้เราก็มาเริ่มโปรแกรมแรกกันไดแลวครับโดยไปที่ ฟงกชั่น start() แลวเขียน code

ลงไปใหเหมือนตามภาพดานลางนี้

Code ที่เราเขียนลงไปคือ Print(“Hello world “); ซึ่งคําสั่ง Print เปนคําสั่งที่ใหแสดงผล

ขอความออกมา เปนคําสั่งซึ่งมีประโยชนมากในการเขียน EA เพราะเราสามารถใชคําสั่ง Print นี้
เพื่อเช็คความถูกตองของคาในตัวแปรตางๆได จากนั่นใหคลิก
จะไดผลการ compile ตามภาพขางลางนี้

หากไมมีไรผิดพลาด

จากภาพดานลางแสดงวา code ที่เราเขียนลงไปมีความถูกตองเราจึง compile ผานไมมี error ที่จุด
ใดเลย
หมายเหตุ การ compile ผานคือการที่ไมมี error เกิดขึ้นใน code ของเราเลย แตถาหากผลการ
compile ไมมี error เกิดขึ้นแตมี warning เกิดขึ้นการ compile นั่นก็ถือวาผานแตมีบาง
function หรือบาง ตัวแปรที่ไมไดถูกนําไปใชเท านั่นเอง
จากนั่นใหเปดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาของ Broker ไหนก็ไดจากนั่นไปที่หนาตาง
ภาพ

Navigator ตาม

เราจะเห็นชื่อของ EA ที่เราสรางขึ้นในหนาตาง Navigator หากไมมีหนาตาง Navigator ใหไปที่
view ดานบนจากนั่นใหลาก EA ที่เราสรางขึ้นมาใสในกราฟ จะมี หนาตางขึ้นตามภาพดานลางนี้

จากนั่นใหเราเลือก
ครั้ง
หลังจากที่เปด

Allow live trading แลวคลิก OK จากนั่นใหปด MT4 และเปดขึ้นมาใหมอีก

จากนั่นเราจะเห็นสัญลักษณรูปยิ้มตามรูป

จากนั่นใหเปดหนาตาง Terminal และคลิกที่ Tab
World ที่เราใชคําสั่ง

Experts

ตามรูปจะเห็นขอความ

Print ใหแสดงผลออกมา
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Hello

บทที่ 3 คําสั่งเงื่อนไข if , if_else ,switch case

คําสั่งเงื่อนไข เปนคําสั่งที่เราเอาไวใหโปรแกรมทําตามเมื่อเงื่อนไขเขาเกรณที่กําหนด เปนคําสั่งที่
เราจะใชบอยที่สุดใน EA เลยครับเพราะเปนคําสั่งที่เราเอาไวสรางจุดเขาชื้อ เขาขาย Order ของเรา
ตามเงื่อนไขที่เราสรางขึ้น
คําสั่ง If เปนคําสั่งแรกที่เราจะเรียนรูกันเกี่ยวกับคําสั่งเงื่อนไขโดยมีหลักการทํางานตาม Flow
Chart ดานลางนี้

รูปดานบนคือ Flow Chart ที่แสดงหลักการทํางานของคําสั่ง if ตอมาเรามาดูตัวอยาง code ของ

คําสั่ง if งายๆกันดีกวา

จาก code ที่เห็น เริ่มตนโปรแกรมดวยการกําหนดคา a ใหเก็บคา 0 เอาไวและเราใชคําสั่ง if ให if
ตรวจสอบคา a วามีคาเทากับ 0 หรือไหมหากคา a เทากับ 0 ใหทําการแสดงขอความ Hello world
ขึ้นมา หากไมเทากับ 0 ก็ใหทําการจบโปรแกรมเลย แตถาหากเราตองการใหโปรแกรมทําอยางอื่น
ตอถาคาที่ออกมาเปนเท็จ อะเราจะใชคําสั่งอะไร ในกรณีนี้เราสามารถใช
คําสั่ง if _else โดยมีหลักการทํางานตาม Flow Chart ในหนาตอไป

รูปดานบนคือ Flow Chart ที่แสดงหลักการทํางานของคําสั่ง if_else ตอมาเรามาดูตัวอยาง code
ของคําสั่ง if งายๆกันดีกวา

จาก code เปน code เดิมที่เพิ่มคําสั่ง else เพิ่มเขาไปหากเรารันโปรแกรมนี้ ผลลัพธที่ไดก็จะแสดง
คําวา Hello world เหมือนเดิมแตหากเราเปลี่ยนคา a ใหเปนคาอื่นที่ไมใช 0 เมื่อรันโปรแกรม
ผลลัพธที่ไดจะแสดงออกมาเปน
“ A is not 0 “ ออกมาแทน
คําสั่ง Switch Case เปนคําสั่งที่ใชในการตัดเงื่อนไขอีกคําสั่งหนึ่ง ของใหดูตัวอยาง code นี้กอน

โดยมีหลักการทํางานตาม Flow Chart ดานลางนี้

คําสั่ง switch จะตรวจสอบคา a โดยที่ถา a มีคาเทากับ 0 โปรแกรมจะแสดงผล “A = 0”
จากนั่นคําสั่ง switch จะหยุดทํางานเมื่อเจอคําสั่ง break; ถาคา a เทากับ 1 หรือ 2 โปรแกรมจะ
แสดงผล “A = 1 or 2 “ และจะหยุดทํางานเมื่อเจอคําสั่ง break ; อีกเชนกัน หากคา a ไมเทากับ
0,1,2 จะแสดงผลในคําสั่ง default :
ใหแสดงผล “ A != 1 or 2 or 3 “ และจะจบดวยคําสั่ง break; อีกเชนเดิม
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บทที่ 4 การวน loop ( for , while ) และตัวแปร array

การวน loop เปนการที่เราตองการใหคอมพิวเตอรทําสิ่งที่เราตองการทําซ้ําจนกวาจะไดสิ่งที่เรา
ตองการ เชน เราตองการใหคอมพิวเตอร บวกเลข 1 เปนจํานวน 100 ครั้ง หรือเราตองการให
คอมพิวเตอรพิมพหรือแสดงขอความอะไรๆๆซ้ําๆกันสัก 100 รอบเปนตน คําสั่งที่ใชในการวน
loop มีดวยกัน 2 คําสั่งคือ คําสั่ง for กับคําสั่ง while
คําสั่ง for

จาก code ขางบนเมื่อรันโปรแกรม จะแสดงผลดังนี้
Hello 1
Hello 2
.
.
.
Hello 10

เปนการสั่งใหคอมพิวเตอรแสดงผล Hello ออกมาทั้งหมด 10 ครั้ง
เรามาดูหลักการทํางานกัน ที่บรรทัด for ( ประกาศตัวแปรที่จะใชเปนเงื่อนไข ; กําหนดเงื่อนไข ;
เพิ่มคาหรือลดใหกับตัวแปรที่ใชเปนเงื่อนไข ) ดังนั่นจาก code ขางบนในบรรทัด for เราประกาศ
ตัวแปรชื่อ i ใหมีคาเริ่มตนเปน 0 จากนั่นเราใชเครื่องหมาย ; ใหคอมพิวเตอรรูวาสิ้นสุดการ
ประกาศตัวแปร หลังจากนั่นเราเริ่มตนประกาศเงื่อนไขวาถา i < 10 เงื่อนไขยังเปนจริงอยู จากนั่น
เราปดการประกาศเงื่อนไขดวยเครื่องหมาย ; และเราประกาศการเพิ่มขึ้นของตัวแปรวาเพิ่มที่ละ 1
คือ i++ จากนั่นเราจึงปด ) แลวขึ้นบรรทัดใหมเปด { เพื่อเขียน code ใหคอมพิวเตอรทํางานเมื่อ
เงื่อนไขเปนจริงจากนั่นเราก็ใช } เพื่อใหคอมรูถึงจุดสิ้นสุดของ code โดยหลัการทํางานของคําสั่ง
for สามารถอธิบายดวย flow chart ดังตอไปนี้

คําสั่ง while

คําสั่ง while มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับ for แตมีวิธีเขียนใหตรวจสอบเงื่อนไขใหแตตางกัน
เทานั่นเองดูตัวอยาง code

จาก code ขางบนเมื่อรันโปรแกรม จะแสดงผลดังนี้
Hello 1
Hello 2
.
.
.

ผลลัพธที่ไดก็เหมือนกับคําสั่ง for ดานบนแตที่แตกตางก็เปนวิธีเขียนเงื่อนไข
กลาวคือ while จะตรวจสอบเงื่อนไขกอนถาจริงก็จะทําตาม code ที่เขียนใน while แลวคอยมีการ
เปลี่ยนแปลงคาของเงื่อนไขภายใน code ของ while ตางจาก for ที่เราตองกําหนดทุกอยางกอนถึง
เริ่มทํางาน คําสั่ง while จะมีประโยชนมากถาเงื่อนไขที่ตองใหตรวจสอบเกิดจาก การ
เปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรที่ใชตรวจสอบมีความไมแนนอนเชน ในโปรแกรม EA ของเรา เรา
ตองการใหโปรแกรมพิมพขอความวา Sell Order ในขณะที่เราเริ่มทําการปด order ไปเรื่อยๆ
จนกวา เราจะปด order ของเราหมดเรา เมื่อ EA ของเราเช็คเงื่อนไขวาตองทําการปด order
ทั้งหมดก็จะเริ่มแสดงขอวา Sell Order ไปเรื่อยๆจนกวาจะปด Order หมด ปญหาที่เราตองใช
while แทนที่จะใช for ในการสั่งใหพิมพขอความในครั้งนี้ก็คือเราไมรูวาตองใชเวลานานเทาไร
จนกวา ea จะปด Order ไดหมดหากใช for เราตองกําหนดจํานวนรอบที่จะใชพิมพลงไปเลย แลว
คําสั่ง for จะสั่งเพิ่มหรือลดคาตัวแปรที่ใชตรวจสอบเงื่อนไขเองอัตโนมัติดวย แตคําสั่ง for มีหนาที่
แคเช็คเงื่อนไขอยางเดียวไมไดมีหนาที่เพิ่มหรือลดคาตัวแปรที่ใชตรวจสอบเงื่อนไขดวย ซึงเราตอง
เปนคนเขียน code ใหสั่งเพิ่มหรือลดคาตัวแปรที่ใชตรวจสอบเงื่อนไขเอง ในกรณีนี้ใน block
คําสั่งของ while เราสามารถเขียน code ลงไปใหตรวจสอบจํานวน order ที่เราเปดอยูวายังมากกวา
0 หรือไมถายังมากกวา 0 loop while ก็ยังทํางานตอไปหามีตรวจสอบพบวามีคาเทากั บ 0 ก็จะ
ออกจาก loop while โปรแกรม EA ของเราก็จะเลิกพิมพขอความ Sell Order สังเกตุของแตตาง
จาก loop for จาก flow chart ดานลางนี้
Hello 10

ตัวแปร Array

เปนโครงสรางหนึ่งที่สามารถเก็บชนิดขอมูลไดหลายๆ จํานวนภายในตัวแปรเดียว
หรือเราเรียกวาหลายๆ อิลิเมนต (Element) นอกจากสามารถเก็บไดหลายขอมูลในตัวแปรเดียวแลว
ยังมีหลายมิติอีกดวยรูปแบบตัวแปร array คือ
type ชื่อตัวแปร[ขนาดของอารเรย] ;
เชน
int a[10] ; มีความหมายวา ตัวแปร array ชนิด int มีขนาด 10
ขนาดอารเรย มีคาเริ่มตนจาก 0 เสมอ
Array

วิธีการประกาศใน MT4
วิธีแรก int a[5] ={1,2,3,4,5};
วิธีนี้เราประกาศตัวแปร array และก็กําหนดคาให array ทุกตําแหนง
โดย array แตละตัวมีคาดังนี้

a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
a[3] = 4
a[4] = 5

ในตัวอยางนี้เรายังมีที่วางของ a[5] อีกหนึ่งตําแหนง
วิธีที่สอง

int a[5];

วิธีนี้เราประกาศแตชื่อ array และขนาดของ array เทานั่น สวนขอมูลที่เก็บเราคอยมา
กําหนดที่หลัง
วิธีที่สาม

int a[]

วิธีการนี้เราประกาศแคชื่อ array โดยที่ขนาดและขอมูลนั่นยังไมไดประกาศซึงเรา
สามารถกําหนดขนาดและ ขอภายหลังได

ผลลัพธจาก code นี้คือ
Number 1
…
…
Number 5

เปน code งายๆที่แสดงคุณสมบัติที่สามารถเก็บไดหลายคาในตัวแปรเดียวของ array
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บทที่ 5 function

เปน code สวนยอยของโปรแกรมที่มีความสามารถในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยสวนใหญเวลาที่เราเรียกใชฟงกชั่นจะตองมีการสงคาใหฟงกชั่น คาที่สงไปนี้ ศัพท
ทางโปรแกรมเมอรจเรียกวา การสงคา อากิวเมนตใหกับฟงกชั่น ชึ่งไมจําเปนตองมีการสงคาให
ฟงกชั่น ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานของฟงกชั่นเอง วาสามารถทํางานอัตโนมัติไดเลยไหมหรือวา
จะเปนตองรับคา อากิวเมนต ที่ถูกสงมาตอนเรียกใชฟงกชั่น แตในฟงกชั่นเราไมเรียกคานั่นวาอากิว
เมนตแตกลับเรียกวา คาพารามิเตอร เรียกสั่นใหงายๆๆก็เรียกวาคาที่สงมา ก็พอครับ ที่นี้ ทุกทานที่
ไมเคยเรียนวิชาโปรแกรมมิง มากอนอาจจะงง ผมจะขอยกตัวอยางงายๆครับ โดยผมจะเอาเรื่องใน
ชีวิตประจําวันมาเปรียบเทียบใหฟงครับ ตัวอยาง ในชีวิตประจําวันเชนการโทรศัพทโทรออกไปหา
ใหบางคน เวลาที่เรายกหูโทรศัพทขึ้นก็เทียบไดกับการที่เราประกาศวาจะใชฟงกชั่นในการโทรออก
เมื่อเรากดหมายเลขโทรศัพทจนครบนั่นก็เปนการสงคาใหกับฟงกชั่น ที่บริษัทโทรศัพทเปรียบได
กับ code ของฟงกชั่น จะรับเบอรโทรศัพทที่คุณกดเขามา และทําการโทรออกใหคุณ การโทรออก
ที่ติดหรือไมติดก็คือคาหรือสิ่งที่ฟงกชั่นตอบสนองการเรียกใชของเราไงครับ อานดูแลวเขาใจไม
ครับถาไมเขาใจก็โพสถามที่ board ไดครับ
ที่นี้เรามาดูประเภทของ ฟงกชั่นกันครับ ฟงกชั่นมี 2 ประเภทคือ ฟงชชั่นที่สงคาคืนกลับมา กับ
ฟงชชั่นที่ไมสงคาคืนกลับมา ฟงชชั่นที่สงคาคืนกลับมาเปนฟงกชั่นที่ทํางานเฉพาะอยางเมื่อมีการ
รับคาแลว ทํางานแลวก็ตองมีการคืนคา ตัวอยางฟงกชั่นประเภทนี้ไดแกฟงกชั่น int start() ที่กอน
จบ code ตองมีการ return คาออกมา สวนฟงกชั่นที่ไมคืนคาคือมันทํางานจบไดผานในตัวมันเอง
เชน ฟงชชั่นของคําสั่ง Print()
function

วิธีการประกาศฟงกชั่น
ฟงกชั่นที่มีการ return คาตองขึ้นดวย type ของขอมูลที่จะมีการ return คาดวยเชน
ตองการใหมีการคืนตัวเลขก็ตองประกาศดวย int ชื่อฟงกชั่น() เชน int sum() เปนตน
ฟงกชั่นที่ไมตองการใหมีการคืนคาใหประกาศหนาฟงกชั่นดวย
show() เปนตน
ตัวอยางการประกาศ function
int sum(int a) //ตัวอยางฟงกชั่นที่มีการรับคาและคืนคา
{
code ของฟงกชั่น
return 0 ;
}

void

ชื่อฟงกชั่น() เชน

void

void show() //ตัวอยางฟงกชั่นที่ไมมีการรับคาและคืนคา
{
Print( “Show “ );
}

ตําแหนงที่จะประกาศฟงกชั่นใหประกาศกอนฟงกชั่น
ดานลางนี้

int start()

เสมอ ดูตัวอยางตาม code

จาก code เราจะเห็นตําแหนงที่ประกาศฟงกชั่นจะตองประกาศกอนฟงชชั่น start ที่ EA จะทํางาน
ที่นี้ โดยตัวอยางมี 2 ฟงกชั่นคือ show() กับ sumnumber() โดยที่ฟงกชั่น show() เปนฟงกชั่นที่
ไมมีการรับคาและไมมีการ return คากลับ สวนฟงกชั่น sumnumber() เปนฟงกชั่นที่มีการรับคา
และมีการคืนคาออกมาดวย
ผลลัพธที่ไดจากการรันนี้คือ
Show function
Resualt 2

ฟงกชั่นมีประโยชนมากในการที่จะพัฒนา EA ใหมีความสามารถเพิ่มขึ้นนอกเนื่องจากคําสั่ง
พื้นฐานที่มีมากับตัวโปรแกรม MT4 ที่เกี่ยวกับอินดิเคเตอรพื้นฐาน เชนการพัฒนาฟงกชั่นใหรูจัก
การจัดสรรเงินลงทุน หรือใชพัฒนาให EA สรางเงื่อนไขในการเขาชื้อขายดวยกลยุทธ ที่คิดขึ้นเอง
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บทที่ 6 คําสั่งที่เกี่ยวกับการ Trade
บทนีเ้ ปนการรวมคําสั่งตางๆที่ทําให EA มีความสามารถเบี้องตน นะครับผมจะพยายามรวมเทาที่สําคัญๆออกมา
เทานั่นเพราะเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมเองไดที่ MQL4 Reference ไดเลยนะครับ โดยผมขออนุญาติแสดง
รายละเอียดของตําสั่งที่เกี่ยวกับ order ชนิดตางๆ และก็ฟงกชั่นที่เกี่ยวกับอินดิเคเตอรพื้นฐาน เทานั่นนะครับ
เพราะมันก็เพียงพอสําหรับเริ่มสราง EA ขึ้นมาสักตัวแลวครับเมื่อเรามีความชํานาญก็จะประยุกตทฤษฏีตางๆๆ
เขามาเพื่อสราง EA ไดเองหละครับ
คําสั่ง OrdersSelect () เปนคําสั่งที่สําคัญที่สุดครับเพราะใชในการเลือก Order ที่เราเปดแลวเราตองใชคําสั่ง
นี้แทบทุกครั้งในการที่จะทําอะไรกับ order
รูปแบบการใชงาน
bool OrderSelect(int index, int select, int pool=MODE_TRADES)
Parameters ของ OrderSelect
index

-

Order index or order ticket depending on the second parameter.

select

-

Selecting flags. It can be any of the following values:
SELECT_BY_POS – อางอิงโดยใชตําแหนงของ Order วิธีนี้จะใชกับการเปด Order ไมไดครับ
SELECT_BY_TICKET – ใชอางอิง Order ดวย หมายเลข id ของ Order

pool

-

Optional order pool index. Used when the selected parameter is SELECT_BY_POS. It
can be any of the following values:
MODE_TRADES - ใชเพื่อที่จะใหระบุกถึง Order ที่กําลังจะเปดหรือ Order ที่เปดอยูแลวครับ
MODE_HISTORY – ใชเพื่อที่จะระบุถึง Order ที่เราทําการปดไปแลวครับ

หมายเหตุ การวิธีการใช OrderSelect() นั่นมีวิธีการใชอยู 2 วิธีคือใชคําสั่งนี้กอนคําสั่งที่เกี่ยวกับ Order อื่น กับ ใช
คําสั่งนี้หลังคําสั่ง Order อื่น
คําสั่ง Order ที่ไมตองใชควบคูกับ OrderSelect() ไดแก
OrdersTotal() กับ OrdersHistoryTotal()
คําสั่ง Order ที่ตองประกาศกอน OrderSelect() ไดแก
OrderSend()
คําสั่ง Order ที่จะตองประกาศ OrderSelect() กอนจะประกาศใชคําสั่ง Order นั่นไดแก
OrderMagicNumber() , OrderType(), OrderTicket()
,OrderTakeProfit(),OrderSymbol(),OrderSwap(),OrderStopLoss(),OrderProfit()
OrderOpenTime(),OrderClosePrice(),OrderCloseTime(),OrderOpenPrice(),
OrderLots(),OrderExpiration(),OrderCommission(),OrderComment(),
OrderPrint(),OrderProfit(),OrderStopLoss(),OrderSwap() นาจะหมดแลวนะ

เพื่อเปนการไมสับสน ตอไปนี้ผมจะมีสัญลักษณ # ตอทายทุกฟงกชั่นที่นํามาแสดงโดยที่

# สีเขียวแสดงวาไมตองมีการใช OrderSelect() รวมดวย
# สีแดงแสดงวาตองมีการใช OrderSelect() กอนถึงใชงานได
# สีนํา้ เงินแสดงวาใช OrderSelect ตอทายหลังจากใชฟงกชั่นนี้แลว
คําสั่ง OrdersTotal เปนคําสั่งที่ใชตรวจสอบจํานวน Order ของเราที่เปดอยูและรวมจํานวน Pending
Order ดวยครับ
รูปแบบการใชงาน
#
เชน int a = OrdersTotal() ;
int OrdersTotal()

แบบนี้คา a ก็จะเก็บจํานวน Order ที่เปดอยูทั้งหมดแลวครับ
คําสั่ง OrdersHistoryTotal() เปนคําสั่งใหนับจํานวน Order ที่เราปด Position ไปแลว จะแสดง
จํานวนเทาไรขึ้นอยูกับวาใน Tab Account History เราตั้งคาใหแสดง History ในชวงเวลาใดมั้ง
รูปแบบการใชงาน
int OrdersHistoryTotal ()#

เชน int a = OrdersHistoryTotal() ;
แบบนี้คา a ก็จะเก็บจํานวน Order ใน History แลวครับ

คําสั่ง OrderSend ใชการสั่งใหโปรแกรมทําการเปด Order
int OrderSend
( string symbol, int cmd, double volume, double
price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string
comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color
arrow_color=CLR_NONE ) #
Parameters:
symbol

-

สัญลักษณของคูคาเงิน เชน GBPUSD แตหากเราใช symbol() จะเปนการบอกใหใชคูที่เรา
เปด EA อยู

cmd

-

ชนิดของการเปด Order ครับเดียวศึกษาไดที่ตารางขางลาง

volume

-

จํานวน lot ที่จะเปด อันนี้ขึ้นอยูแตละ Broker ครับวากําหนดขั้นต่ําเทาไร

price

-

ราคาที่จะใชในการเปด Order

slippage

-

จํานวนจุดที่มากที่สุดที่ใหเปด order ถา EA ไมสามารถเปด order ที่ price ได

stoploss

-

ราคาที่ใหทําการ stop loss

takeprofit

-

ราคาที่ใหทําการ Takeprofit

comment

-

Order comment text. Last part of the comment may be changed by server.

magic

-

ตัวนี้เหมือนหมายเลขพิเศษที่เราสรางขึ้นมาครับ

expiration

-

เวลาที่จะให Pending Order หมดอายุ

arrow_color

-

สีของ ลูกศรใน EA ที่แสดงบนกราฟ

ตารางคา cmd ชนิดของการเปด order ชนิดตางๆๆ

Constant

Value

Description

OP_BUY

0

Buying position.

OP_SELL

1

Selling position.

OP_BUYLIMIT

2

Buy limit pending position.

OP_SELLLIMIT 3

Sell limit pending position.

OP_BUYSTOP

4

Buy stop pending position.

OP_SELLSTOP 5

Sell stop pending position.

ตัวอยางการใชคําสั่ง OrderSend

คําสั่ง OrderClose () ใชในการปด Order
bool OrderClose(int ticket, double lots, double price, int slippage,
color Color=CLR_NONE)
# ตัวนี้ถาใชในรูปแบบนี้ไมตองใช OrderSelect แตหากเราเรียกใช

OrderLots กับ OrderTicket ก็ตองประกาศใช OrderSelect กอนครับ
Parameters:
ticket

-

หมายเลข Id ของ Order

lots

-

Number of lots.

price

-

Preferred closing price.

slippage

-

จํานวนจุดที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดในการปด Order

Color

-

สีของลูกศรในกราฟที่จะให EA แสดงตําแหนงที่ปด Order

คําสั่ง OrderClosePrice() ใชในการแสดงราคาปด
double OrderClosePrice() #

ตองใชคูกับ OrderSelect ใน Mode_History นะครับ

คําสั่ง OrderCloseTime () ใชเพื่อแสดงวาปด Order
datetime OrderCloseTime() #

ตองใชคูกับ OrderSelect ใน Mode_History นะครับ

คําสั่ง OrderCommnet () ใชเพื่อแสดง comment ของ Order
string OrderComment

() #

คําสั่ง OrderCommission() ใชแสดงคา Commission
double OrderCommission() #

คําสั่ง OrderDelete () ในในการยกเลิก Pending Order
bool OrderDelete (int ticket, color Color=CLR_NONE

)#

Parameters:
ticket

-

หมายเลข Id ของ Order

Color

-

สีของลูกศรในกราฟที่จะให EA แสดง

คําสั่ง OrderExpiration() ใชในการกําหนดอายุของ Pending Order ครับ
datetime OrderExpiration

() #

คําสั่ง OrderLots ใชการเรียกดูจํานวน Lots ของ Order ครับ
double OrderLots()#

คําสั่ง OrderMagicNumber() ใชในการเรียกดูหมายเลข MagicNumber ที่เรากําหนดให
Order ครับ
int OrderMagicNumber() #

คําสั่ง OrderModify() ใชในการแกไขคา Stoploss คา Takeprofit
bool OrderModify(int ticket, double price, double stoploss, double
takeprofit, datetime expiration, color arrow_color=CLR_NONE) #
Parameters:
ticket

-

หมายเลข Id ของ Order

price

-

New open price of the pending order.

stoploss

-

New StopLoss level.

takeprofit

-

New TakeProfit level.

expiration

-

Pending order expiration time.

arrow_color

-

สีของลูกศรในกราฟที่จะให EA แสดง

คําสั่ง OrderOpenPrice() ใชในการเรียกดูราคาเปดของ Order
double OrderOpenPrice() #

คําสั่ง OrderOpenTime() ใชเรีกดูเวลาที่เราทําการเปด Order
datetime OrderOpenTime()#

คําสั่ง OrderPrint() ใชในการสั่งให Ea แสดงรายละเอียดของ Order
void OrderPrint()#
โดยสิ่งที่แสดงจะมีดังตอไปนี้ครับ
ticket number; open time; trade operation; amount of lots; open price; Stop Loss; Take Profit;
close time; close price; commission; swap; profit; comment; magic number; pending order
expiration date.

คําสั่ง OrderProfit() ใชแสดง Profit ของแตละ order ครับคาที่ไดเปนคา Profit อยางเดียวนะครับ
ไมรวมคา swap และคาคอมมิชชั่น
double OrderProfit()#

คําสั่ง OrderStopLoss() ใชในการแสดงคา stoploss ของ Order ครับ
double OrderStopLoss

()#

คําสั่ง Orderswap() ใชแสดงคา swap ครับ
double OrderSwap()#

คําสั่ง OrderSymbol() ใชแสดง Pair ของ คาเงินครับเชน GBPUSD
string OrderSymbol()#

คําสั่ง OrderTakeProfit () คลายกับ OrderProfit ครับแตตัวนี้รวมทุกอยางแลว
double OrderTakeProfit()#

คําสั่ง OrderTicket() ใชแสดง ID ของ Order ครับ
int OrderTicket()#

คําสั่ง OrderType ใชแสดงประเภทของ Order ที่เราทําการเปดครับ
int OrderType
โดยชนิดของ Order จะมีดังตอไปนี้ครับ

OP_BUY - buying position,
OP_SELL - selling position,
OP_BUYLIMIT - buy limit pending position,
OP_BUYSTOP - buy stop pending position,
OP_SELLLIMIT - sell limit pending position,
OP_SELLSTOP - sell stop pending position.

หมดสักทีครับกับบทที่ 6 นี้รูสึกเหมือนแปล Text ไงไมรูครับ หากอานตรงไหนแลวไมเขาใจหรือมีขอผิดพลาดปราการใดขออภัย
ลวงหนาครับ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ reference ของ MT4 ครับ
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บทที่ 7 การนําคาของอินดิเคเตอรมาใชงาน

บทนี้จะอธิบายถึงวิธกี ารนําคาของอินดิเคเตอรออกมาใชใน EA นะครับจะไมกลาวรายระเอียดของฟงกชั่นใน
อินดิเคอเตอรแตละตัวนะครับเพราะสามารถศึกษาเองได
กอนอื่นเลยผมขอแนะนําใหทุกคนรูจัก Reference ของ Meta Editor หลายคนที่ไมเคยศึกษาการโปรแกรม
มิ่งมากอนจะถามวาอะไรคือ Reference คืออะไร Reference ก็คือคูมือที่ใชอางอิงวิธีการเขียนโปรแกรท
ครับ ทุกๆๆภาษาก็ตองมี Reference ครับ ตัวอยางเชนชุดพัฒนาภาษาของ Microsoft ก็คือ visual stdio ก็
มี Reference ในชื่อ MSDN ในภาษา Java เองก็มี Java Reference ครับ ในตัว Reference จะมี
รายละเอียดของฟงกชั่นมาตราฐานทุกตัวที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในชุดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรนั่นๆ และมีวิธีการ
เรียกใชงานดวยครับ เริ่มเลยนะครับใหเปด Meta Editor ขึ้นมาครับ

จากนั่นไปที่ Tab view ครับกด เลือก Toolbox กับ Navigator ครับจะปรากฏ Tab Toolbox ดานลาง
และ Navigator ทางดานขวามือครับ โดยที่ Tab Toolbox จะเปนตัวแสดงรายละเอียด Navigator ก็เมือน
สารบัญที่ใหเราเอาไวเลือกดูรายละเอียดตางๆครับ ตอจากนี้ก็ขอใหไปที่ Navigator แลวที่ Tab ดานลางให
เลือก Dictionary ครับจากนั่นก็ใหเลือก Technical indicators ครับตามภาพดานลางนี้เลยครับ

เมือคลิกเลือก Technical indicators ก็จะแสดงรายชื่อของ อินดิเคอเตอรที่ MQL4 รองรับการทํางาน
ทั้งหมดดังนี้

เราจะเห็นวามีรายละเอียดของฟงกชั่นเยอะแยะเลยที่นี้มาทําความเขาใจกับสิ่งที่เห็นกันกอนนะครับ
ตัวเยางที่เห็น iMA() – Moving Average หมายความวาอยางไร
iMA() อันนี้เปนคําสั่งเรียกใชงานฟงกชั่นอินดิเคเตอร Moving Average ครับ โดย Navigator จะแสดง
ชื่อฟงกชั่นที่เรียกใชงานกอนจากนั่นหลังเครื่องหมาย - จะบอกวาฟงกชั่นนี้จะเรียกใชงานอินดิเคเตอรตัวไหนนะ
ครับ โดยทุกฟงกชั่นที่เห็นตองมีการสงคาใหฟงกชั่นทั้งนั่นเลยนะครับ ตรงนี้ผมขออนุญาติไมลงรายละเอียดนะ
ครับ เพราะเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดที่ชื่อฟงกชั่นใน Navigator แลวรายละเอียดทั้งหมดพรอมตัวอยาง
จะปรากฏใน Tab ToolBox เลยครับ

มีหมดทุกอยางเลยครับทั้งรูปแบบ ฟงกชั่น คําอธิบายคาพารามิเตอร พรอมทั้งตัวอยางการนําไปใชงานแต เปน
ภาษาอังกฤษเทานั่นเองครับ ตรงนี้อาจเปนปญหาของหลายคนแตถาไมเขาใจอะไรก็โพสไวที่เวบบรอดืไดครับ ผม
เชื่อวาตองมีคนที่เคาชวยแปลใหไดแนๆๆครับ ตอไปจะเปนตัวอยางการสราง EA ที่นําคาอินดิเคเตอรมาทําการ
ชื้อขายแลวนะครับ กอนที่จะสราง EA ทุกตัวเราตองมี idea กอนวาจะใหมันทํางานยังไง ในตัวอยางนี้ผมนําคา
MA มาใชนะครับเริ่มจากงายๆกอนเลย ขอออกตัวกอนนะครับ Idea ผมอันนี้คิดขึ้นแคเพื่อตัวอยางการเขียน
โปรแกรมเทานั่นนะครับไมรับรองวาวาถาเอาไป Trade จริงๆๆแลวจะทํากําไรไดนะครับ Idea นี้เพื่อฝกการ
เขียน EA เทานั่นนะครับ IDEA ก็คือ ถาราคาปจจุบันมากกวาเสน ma 7 วันและเสน ma 7 วันมากกวาเสน
ma 14 วัน และเสน ma 14 วันอยูสูงกวา เสน MA 30 วันใหเปด BUY Position ในทางกลับกัน หาก
ราคาอยูต่ํากวาเสน ma 7 วัน และ ma 7 วันอยูต่ํากวา 14 วัน และเสน 14 วันอยูต่ํากวาเสน 30 วันใหทําการ
เปด SELL Position เขียนใหดูเปนสมการงายๆๆดังนี้ครับ
ราคาปจจุบัน > ma 7 day >ma 14 day >ma 30 day หากเปนจริงใหทําการ Buy Position ครับ
ma 30 day>ma 14 day>ma 7 day > ราคาปจจุบัน หากเปนจริงใหทําการ Sell Position ครับ
โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวา จะ Take profit ที่ 50 จุด และ Stop loss ที่ 500 จุด และเปดไดทีละ Order
มาวิเคราะหเงื่อนไขกันครับ จาก IDEA นี้เราตองใชอินดิเคเตอร 1 ชนิด แตตองการอินดิเคอเตอร 3 คา เพื่อน
นํามาเปรียบเทียบกับราคาปจจุบัน เราทราบวา EA นี้ตองมีการตั้งคา Stop loss และ Take Profit ตั้งแต
เริ่มตน มีการเปดทั้ง buy และ sell Position และเปดไดครั้งละ 1 order เทานั่น

มาเริ่มเขียน EA กันเปด Meta Editor ขึ้นมา จากนั่นเลือก new แลวเลือก Expert Advisor จากนั่นก็ตั้ง
ชื่อตามที่ตองการลงไป แตผมใหชื่อมันวา firstea จากนั่นคลิก finish โปรแกรมจะสราง ใหเราขึ้นมาใหทุกคน
ไปที่ฟงกชั่น start() แลวใส code ลงไปตามนี้ ให copy สีแดงทั้งหมด

double ma7 , ma14 ,ma30 ; // ประกาศตัวแปรไวรับคาของ ma ทั้ง 3 คา
int total; //ประกาศตัวแปรเอาเพื่อรับคาจํานวน order ทั้งหมด
int ticket; //ประกาศตัวแปรไวเก็บคา Id ของ order
ma7=iMA(NULL,0,7,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0); //ใหตัวแปรเก็บคา ma 7 วัน

ma14=iMA(NULL,0,14,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0); //ใหตัวแปรเก็บคา ma14วัน
ma30=iMA(NULL,0,30,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0); //ใหตัวแปรเก็บคา ma30
total=OrdersTotal(); // ใช OrdersTotal เพื่อตรวจสอบ order ทั้งหมดแลวเก็บไวในตัวแปร total
if(total<1) // ตรวจสอบ order วามี order เปดอยูหรือแลวหรือเปลาเพราะเราตองการเปดทีละ 1 เทานั่น
{
if(Ask>ma7>ma14>ma30) // ตรวสอบเงื่อนไขเพื่อทําการ BUY Position
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,BidPoint*500,Ask+Point*50,"firstea",0,0,Green);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES);
// ทําการเปด buy order โดยมี stoplose 500 จุด takeprofit 50 จุด
}
if(Bid<ma7<ma14<ma30)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,3,Ask+Point*500,BidPoint*50,"firstea",0,0,Red);
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES);
// ทําการเปด buy order โดยมี stoplose 500 จุด takeprofit 50 จุด
}
}

จากนั่นใหทําการ Compile หากไมมีไรผิดพลาดเราก็จะ Compile ผานไมพบ error ใดๆๆทั้งสิ้นจากนั่นก็
นํา EA ที่ไดไปทดสอบโดยการ Backtest กอนหรือจะทําการทดสอบดวยลอง DEMO ก็แลวแต เนื้อหาบทที่
7 ก็ขอจบลงแคนี้ บทที่ 8 จะเปนการนํา EA ไปทําการ backtest

Present by www.thaiforexea.com

บทที่ 8 การทํา BackTest เพื่อทดสอบ EA

การทํา BackTest เปนการทดสอบ EA ที่เราเขียนขึ้นมาดวยขอมูลราคาของ คาเงิน ยอนหลัง กอนที่เราจะทํา
การ BackTest ไดขอใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของเรากอนวา รูปแบบการแสดงวันที่ของเราเปนรูปแบบของ
ไทยหรือไหม รูปแบบของไทยคือแสดงวันที่ เปนป พศ เนื่องจากระบบ BackTest ของ MT4 ไมเขาใจป พศ
เราจึงจําเปนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่กลับไปป คศ กอน โดยไปที่ Start -> Setting ->Control
Panel ->Regional and Language Option จากนั่นเลือกใหเหมือนรูปดานลางแลวคลิก Apply และ
Ok

จากนั่นทําการ Restart เครื่องใหมเพื่อใหระบบแสดงวันที่เปนป พศ หลังจาก restart เครื่องเรียบรอยแลวให
ทําการเปด MT4 ขึ้นมาจากนั่นจากนั่นใหทําการติดตั้ง EA ลงบนกราฟที่ตองการจะทําการ BackTest
ทดสอบ จากนั่นกด F6 จะปรากฏหนาตางดังรูปดานลางนี้

รายละเอียดแตละชอง
Expert Advisor ->ชองนี้ใหเลือกรายชื่อ EA ที่จะทําการทดสอบ
Symbol -> ชองนี้ใหเลือก Pair ของคาเงินที่จพทําการทดสอบ
Period ->ชองระยะเวลาของกราฟ
Model ->รูปแบบที่ใชทดสอบ

Use date -> ใชเลือกชวงเวลาในการทดสอบ
Visual mode ->ใชแสดงการทํางานในรูปแบบกราฟฟกคือ โปรแกรมจะวาดกราฟแสดงในชวงเวลาที่ทําการ

ทดสอบเลย

Expert properties ->อันนี้เอาไปปรับแตงรูปแบบการทดสอบครับ สามารปรับเปลี่ยนจํานวนเงินที่ใช

ทดสอบ รูปแบบการเปด order และใชปรับเปลี่ยนคาของ EA ที่สามารถกําหนดคาเริ่มตนไดครับ
Symbol properties -> อันนี้จะแสดงขอมูลของคาเงินที่เราเลือกใหทดสอบโดยที่แตละ โบรเกอรจะแสดงไม
เหมิอนกันนะครับ
Open chart -> อันนี้ใหแสดงกราฟ
Modifly expert -> อันนี้จะเอาไวเปด EA เพื่อทําการแกไขครับ
Start -> .ใชเริ่มทําการทดสอบครับ
เมื่อโปรแกรม Run การทดสอบเสร็จจะปรากฏภาพแบบดานลางนี้

จากภาพเราจะเห็น Tab เพื่มขึ้น 3 Tab คือ Resualt , Graph , Report

โดยที่มีรายละเอียดดังนี้

จาก ภาพใน Tab Results จะแสดงการเขาเปดและปด Order ทั้งหมดซึ่งก็เหมือน Account History

จากภาพ Tab Graph จะแสดงสถานะของ Account ในชวงที่ทําการทดสอบวาจํานวนเงินทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร

จากภาพ Tab report จะเปนการสรุปรวมการทํางานของ EA ที่เราใชทดสอบ
จากขอมูลที่เราไดจากการ run ทดสอบ EA เราก็ตองมา debug EA กันละครับโดยเริ่มจากตรวจสอบผลการ
ทํางานที่ชอง Results วาการเขาเปดและปด Order ถูกตองตรงตามตรรกะที่เราคิดเอาไวหรือไหมถาไม ก็ตอง
สังเกตดูวามีการทํางานผิดพลาดตองไหนถาตรวจสอบพบ ก็ตองกลับไปแกไข code จนกวาจะทํางานไดตามที่

เราคิดไว หากการทํางานทุกอยางถูกตองแตผลการทํากําไรไมดีเราก็ตองกลับไปทบทวบถึง กลยุทธิ์ในการทําการ
เขาเปดเขาปด order ใหมจากนั่นก็ตองทําการเขียน code แลวตรวจสอบการทํางานใหมทําอยางนี้ไปเรื่อยๆๆ
จนกวาคนพบกลยุทธิ์ที่เหมาะสมกับตัวเราเองครับ
การ Download ขอมูลกราฟเพื่อนใชในการทดสอบ EA ในโปรแกรม MT4 หากเราไมทําการ download
ขอมูลยอนหลังจะไมสามารถ backtest ยอนหลังไดไกลเพราะขอมูลของกราฟไมมีหารเราตองการทําการ
ทดสอบยอนหลังหลายปเราก็ตองทําการ download ขอมูลยอนหลังกอนโดยเริ่มที่ Tab tool จากนั่นเลือก
History Center ตามภาพดานลาง

จากนั่นจะปรากฏหนาตาง History Center ขึ้นมาดังรูปดานลาง

จากนั่นใหทําการเลือก Pair ของคาเงินและเลือชนิดของกราฟ จากนั่นคลิก Download จะปรากฏรูปตาม
ดานลางนี้

ใหคลิก OK MT4 จะเริ่มทําการดาวโหลดขอมูลมาจากบริษัทผูออกแบบโปรแกรม MT4 เองเมื่อ download
ขอมูลเสร็จใหคลิก close และทําการ restart MT4 ขึ้นมาใหมเราก็สามารถทดสอบ EA ยอยหลังไดหลายป
เทาที่ผมลองดู บางคูของคาเงินไดยาวสุด 11 ปครับ ผมขอจบบทที่ 8 ลงแคนี้นะครับ
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