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กลยุทธ์และแนวคิดในการประสบความส าเร็จในตลาดการเงิน  
แนวคิดในการเทรดฟอร์เร็กซ์  
 

 การเทรดฟอร์เร็กซ์เป็นศิลปะแห่งการใช้การเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Foreign Exchange หรือ 
ตลาดทุน เพื่อท าก าไร นักเทรด ซึ่งนักเทรดแต่ละคนอาจจะอยุ่ในตลาดเป็นเวลา 1 วินาที หรืออาจจะใช้เวลาใน
ตลาดเป็นสิบปี  ขึ้นอยู่กับแผนการเทรด หรือ วิธีการเทรดของพวกเขา  
ส่วนเราจะมุ่งเน้นไปที่มุมมองระยะสั้นของการเคลื่อนไหวราคาจากจุด X ไปยังจุด Y เท่านั้น  
การที่จะท าก าไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดนั้น เราต้องท านายทุกทางราคาได้อย่างถูกต้อง และส่งออร์
เดอร์ จัดการออร์เดอร์และมีจุดตัดขาดทุนท่ีวางไว้ก่อนหน้านี้และมีจุดที่ท าก าไรที่น่าพึงพอใจ  
ในการที่จะท าก าไรได้ในระยะยาว นักเทรดต้องพัฒนาแผนการเทรดด้วยพ้ืนฐานทางสถิติ  โดยใช้ Price 

Action เทรนด์ของตลาด  และแนวรับแนวต้านมาเป็นเครื่องมือในการสร้างจุดตัดสินใจเหล่านี้  
ทุก ๆ ออร์เดอร์เทรดจะมีระดับของความเสี่ยงต่อก าไรที่แตกต่างกัน ( risk vs reward) . มีค ากล่าวเสมอ
ว่า  – “คุณต้องก าไรที่ได้แต่ละครั้งเยอะกว่าขาดทุนแต่ละครั้ง” เป็นเส้นทางไปสู่ความม่ังค่ัง นักเทรดส่วนใหญ่จะ
สูญเสียความควบคุมและลืมไปว่าการเทรดแต่ละออร์เดอร์จริง ๆแล้วนั้นจริง ๆ แล้ว ราคามันไม่ได้เคลื่อนไหวใน
เส้นตรง  และเราควรจะส าคัญที่ก าไรมากกว่า และแน่นอนเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ก็ปล่อยให้ก าไรมากเกินไป เพราะ
หวังจะได้ก าไรก้อนโต และท าให้กับไรหดหาย  เราต้องควบคุมความโลภของเราให้ได้และ มีกฏ  กฏการเทรดของ
ผมนั้นจะมุงไปที่ก าไร 3 ถึง 4 เท่าและผมรู้สึกดีกับก าไรขนาดนั้น  นั่นหมายความว่า ผมสามารถได้ก าไรซัก 3 ถึง 
4 ออร์เดอร์เท่านั้น ผมก็ยังเหลือก าไรถ้าเกิดผมขาดทุนในออร์เดอร์ที่เหลือ  
การเทรดฟอร์เร็กน้ันเหมือนกับการ ท าธุรกิจอย่างหนึ่งเม่ือเราขาดทุน มันจะกลายเป็นต้นทุนธุรกิจของเรา 
และเม่ือเราก าไร ก็เป็นรายได้ของเรา ถ้าเกิดเรามีบัญชีเทรดขนาด 10,000 เหรียญหมายความว่าต้องได้ก าไร 
500% ต่อปี ถึงจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิต  มันจะยากไปไหม? ใช่มันยาก ! 

 

ก าไรในตลาดฟอร์เร็กซ์  

นักเทรดควรจะใช้วิธีการเข้าเทรดที่มีอัตราก าไรดี แม้ว่าก าไรบางครั้งจะมีเปอร์เซ็นต์การก าไรน้อย เราจะใช้
กลไกในการเข้าเทรดที่ท าให้ได้ก าไรอยู่อย่างนั้น 
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อก าไรของเรา (Risk: Reward) ซึ่งระบบอาจจะมีอัตราก าไรแค่ 25% ซึ่งย่ิงเรามี
อัตราก าไรต่อขาดทุนย่ิงสูง อัตราเปอร์เซ็นต์ก าไรของเราก็ไม่จ าเป็นต้องสูง และย่ิงอัตราก าไรต่อขาดทุนของเราต่ า 
เราต้องมีเปอร์เซ็นต์ก าไรที่สูงขึ้น  
วิธีการเหล่านี้จะท าให้เราก าไรอย่างต่อเนื่องในตลาดด้วยมีอัตราก าไรต่อความเสี่ยงที่สูง จะช่วยให้เราได้ก าไร
ย่ิงขึ้น หลังจากที่เราเทรดไปช่วงเวลาหนึ่ง  



 

 

การท าก าไรไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบเดียวของแผนการเทรด มีอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดแตกต่างกัน
ไปเมื่อเราส่งออร์เดอร์เทรด เช่น ขนาดของออร์เดอร์  
เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวในตลาด ไม่ได้ดีกว่านักพนันในบ่อน ซึ่งยังคงพนันต่อไปด้วยเงินจริงไปเรื่อย ๆ พวกเขา
อ่อนไหวไปตามอารมณ์ของเขาเหมือนกับคนเล่นแบล็คแจ๊ค พวเขาไม่มีความรุ้ และไม่มีวิธีการเทรด ไม่มีแผน และ
ไม่มีการจัดการการเงิน หรือแบบจ าลองการเทรด ซึ่งเป็นพวกนี้แน่นอนพวกเขาไม่มีอารมณ์ในการเทรดและกาย
เป็นนักเทรดที่ประสบความส าเร็จ เราต้องท าในสิ่งที่ต่างกันกับคนที่ขาดทุนท า ถ้าคุณต้องการได้ก าไร 
ระบบที่ได้ก าไรจะเป็นตัวพิสูจน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตลาด เพราะว่าราคานั้นจะให้สัญญาณเรา
ตลอดเวลาเทรเดอร์ต้องสนใจมันและส่งออร์เดอร์  
เทรดเดอร์เหล่านั้นผู้ที่เชื่อว่าการเทรดเป็นกลไก ระบบ นั้นก าลังหลอกตัวเอง ตอนนี้คุณต้องยอมรับความจริง 
คือ คุณเสียเงินมาเรียนคอร์สนี้เพราะว่า เราต้องมามองว่าความจริง เป็นอย่างไร  
คุณต้องเรียนรู้ในการอ่านกราฟ ศึกษาพฤติกรรมราคาและทุก ๆ อย่างคุณต้องเรียนรู้การเทรดแบบ Price 

Action โดยไม่มีอารมณ์ได้  
 

ตัวอย่างเร่ือง Risk vs. Reward  

 

 

 

 



 

 

ท าความเข้าใจเรื่อง Risk Reward  

 

 

 
เทคนิคในการเข้าเทรด 7 ข้อของ Nials  

 

 
 

คิดให้แตกต่างจากคนอื่นในตลาดและ ท าตามสัญญาณการเทรดของคุณโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง  

ใช้การเข้าเทรดแบบธรรมดา อย่าง กราฟเปล่า(ไม่มี Indicators)  
ใช้ timeframes 1 hour หรือมากกว่านั้น  
ใช้รูปแบบราคาที่เข้าใจได้ง่าย  

พยายามหารูปแบบกราฟที่เกิดข้ึนบ่อย ๆ ใน Time Frame ท่ีเราเทรด  
ใช้ Price Action ในการยืนยัน และอย่าเข้าเทรดเร็วเกินไป! 
ควรใช้แนวต้านในการเทรดเมื่อเราก าลังหัดเทรด  

 

ติดเกาะในเกาะร้างที่มีแต่ทราย  

 
 

นึกภาพึงคุณอยู่ในเกาะที่มีแต่ทะเลทรายและก่อนที่จะออกจากบ้าน คุณมีสิทธิเลือกวิธีการเทรด 3 วิธีคุณจะ
เลือกวิธีไหน?  
เรื่องการเลือกวิธีการเทรดนี้เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ทุกคน ทุก ๆ วัน  
การประสบความส าเร็จระยะยาวเริ่มด้วยการเลือกวิธีการเทรด และฝึกให้เกิดทักษะ ไม่ใช่หยุดและเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา  

 
 

 

 



 

 

พฤติกรรมทางความคิดของคนท่ีได้ก าไร  

 

ตัวแปรหลักของนักเทรดที่ได้ก าไรส่วนใหญ่คือ ความอดทน เราต้องอดทนและรอให้เกิดพฤติกรรมราคาที่เรา
รู้จักดี อย่าพยายามเทรดตลอดเวลา นักเทรดที่ย่ิงใหญ่มักจะพูดเสมอว่า เราต้องเป็นกลาง หรือไม่ก็ไม่ต้องเทรด ซึ่ง
การเทรดที่ได้ก าไรส่วนใหญ่เริ่มจากจุดนี้  
เม่ือรูปแบบการเทรดที่เหมาะกับเราเกิดขึ้น นักเทรดที่ประสบความส าเร็จจะเทรดอย่างมีวินัย เขาจะไม่โอน
เอียงไปตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ข่าว หรือสื่อใด ๆ จะไม่สามารถมีอิทธพลเหนือเขาได้ เขาจะเทรดด้วยภาวะ
ตลาดปัจจุบัน และเชื่อในสิ่งที่กราฟกับ Price Action บอก  
มันได้ก าหนดไว้แล้ว เห็นม๊ัย เราต้องเชื่อสิ่งที่ตลาดบอกเรา และเชื่อกึ๋นของคุณ  
อย่าตระหนก หรือ ตกใจเม่ือต้องเจอกับเหตุการณ์ในการพลาดโอกาสในการเทรด จ าไว้ว่าตลาดจะเปิด
ตลอดเวลา และเรายังมีวันพรุ่งนี้เสมอ อย่าตกหลุมพรางโดยการเข้าเทรดทุก ๆครั้ง หลีกการท าตัวเป็นซูเปอร์แมน 
คุณเป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และตลาดก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ  
ถ้าเกิดรู้สึกว่า สัญญาณท่ีเราได้มามันไม่ชัดเจนและ สัญญาณ Price Action ก าลังอยู่ช่วงกลางเทรนด์ ก็
อให้อยู่ห่าง ๆ พยายามเป็นผู้ตามอย่าพยายามเทรดทุก ๆ จุดสูงสุดและต่ าสุด แน่นอนมันอาจจะมีข้อยกเว้นบ้าง 
แต่ถ้าคุณยังหัดอยู่ ให้เทรดตามเทรนด์  
ถ้าคุณตกรถ อย่าพยายามไล่ตามมัน เพราะว่าเทรนด์ส่วนใหญ่นั้นมีการย่อตัว และยังมีโอกาสให้เราเข้าเทรด
เสมอ  แม้ว่าคุณจะม่ันใจมากก็ตาม ผมจะไม่เทรดเสมอและรอให้เม่ือมีโอกาสมาอีก  
 

Price Action– รอยเท้าแห่งเงินตรา  

 

 

Price action เป็นการเทรดที่ส าคัญที่สุด เทรดเดอร์ควรจะให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์การเทรด เพราะ
มันเป็นกุญแจส าคัญในการเทรดให้ได้ก าไร  
Price action เผยให้เห็นถึงทุกการเคลื่อนไหวในตลาดทุกแง่มุมทั่วโลกอย่างเที่ยงตรงทุก ๆ ขณะ  
Price action จะท าให้คุณเห็นถึงทิศทางว่าราคาเคลื่อนไหวไปทางไหนอย่างชัดเจน และจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ
อยู่ไหน ยังท าให้เกิดรูปแบบกราฟแบบต่าง ๆที่เป็นสัญญาณในการเทรด  
กราฟแท่งเทียนเปล่า ๆ อย่างที่แสดงข้างล่างนี้ เป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ทุกคนควรใช้  
หยุดหา Indicator มหัศจรรย์ที่จะช่วยให้คุณได้ก าไร คุณก าลังหลอกตัวเอง! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เม่ือจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีเกิดขึ้นในกราฟและคุณ
จะมีกลยุทธ์การเทรด  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ความจริงเกี่ยวกับการเทรด  

 

ไม่มีกฏตายตัวในการเข้าเทรดเมื่อเกิด Price Action เกิดขึ้น ส่งส าคัญท่ีควรจะรู้ไว้คือ ราคาน้ัน
จะบอกสัญญาณในการเข้าเทรดอยู่ในตัวแล้ว และเราควรจะเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้ากับมัน  

 

 

 

พื้นฐาน  - เทรนด์และค่าเฉลี่ยแปรผกผัน (Trends and  

Mean reversion) 

 

 

 

 

 
 

-  เข้าใจพื้นฐานของเทรนด์  

-  เข้าใจเรื่อง Mean Reversion 

-  กฏของตลาดสากล  

 

 

 

 

Time Frames และเทรนด์ Trends 

 
 

 
 

 

 
 

 

TIMEFRAMES  :  timeframes และกราฟท่ีชอบใช้คือ กราฟ 1 hour , 1 day ไปจนถึง 1 

week. 

 time frames ที่ใหญ่กว่านั้นจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือกว่า ซึ่งนี่หมายถึงว่า เทรนด์ที่เกิดขึ้นในกราฟ 
สัปดาห์หรือ กราฟวัน มีน้ าหนักมากกว่ากราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง และรูปแบบกราฟในกราฟ ชั่วโมง
จะต้องมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากราฟ 5 นาที ตามล าดับ  
การเทรดกราฟ 1 ชั่วโมงนั้นน่าเชื่อถือกว่ากราฟ 30 นาที และกราฟวันนั้นน่าเชื่อถือกว่ากราฟ 4 ชั่วโมงใน
การวิเคราะห์การเกิดรูปแบบซ้ า ๆ ของพฤติกรรมราคาต่าง   
 
อีกคร้ัง ยิ่ง time frame ใหญ่กว่า น้ าหนักของสัญญาณในแต่ละรูปแบบกราฟย่อมมีความ
ชัดเจนกว่า  
 

 

TRENDS : ทิศทางของราคาตตลาดจะถูกเรียกว่าเทรนด์ หรือ ทิศทางตลาด  
กราฟ moving average 100 ในกราฟ Daily นั้นย่อมมีเทรนด์ที่ชัดเจนมากกว่ากราฟ Moving 

Average 21 ในกราฟวัน  
เทรนด์ที่เกิดในกราฟ daily ถ้ามันเคลื่อนไปทิศทางทิศทางหนึ่ง จากซ้ายไปขวา ไม่ว่าขึ้นหรือลง มันเป็นเท
รนด์ และ บางครั้งอาจจะใหญ่ หรือเล็กขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณเทรดอยู่ และขนาดของ Time Frame . 

แรงจากเทรนด์ระยะสั้นจะไม่ส าคัญและจะเปลี่ยนเทรนด์ค่อนข้าง 70 % ถ้าเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเทรนด์
ใหญ่ ฉะนั้นเราควรจะต้องดูเทรนด์ที่ใหญ่กว่าเท่าที่จะท าได้  



 

 

เทรนด์นั้นเคลื่อนไหวราวกับเป็นเรือส าราญ มากกว่าจะเป็นเรือเร็ว เพราะว่ามันเคลื่อนไหวช้าและอืดอาด ใช้
เวลานานกว่าจะปรากฏชัดเจ แต่พวกมันมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมราคา ในทุก ๆ Time Frame 

ที่ถูกเทรดอยู่  

เทรนด์รยะยะส้ันนั้นจะอยุ่ในแนวเดียวกับเทรนด์ระยะยาว ถ้าเราต้องการได้ก าไรเราต้องตามเทรนด์ระยะยาว 
พร้อมกับใช้ Risk Reward  

กฏแห่งตลาด  
ในปัจจุบันตลาดได้กลายเป็นโต๊ะพนันขนาดใหญ่ทางการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งหมายความว่า ผู้เล่นราย
ใหญ่เช่น Hedge Fund จะเป็นผู้รับแทงจากรายย่อย โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ที่ซับซ้อน และการ
ลงทุนทางเทคโนโลยี ในการใช้แบบจ าลอง เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของราคาตลาดและการแลกเปลี่ยน รวมท้ังเกิดพฤติกรรมราคา (Price Action)  

ไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่แตกต่างจากนี้ที่ขับเคลื่อนตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของปัจจัยเหล่านี้ที่คอยท าให้เกิดจุด
เปลี่ยน เกิดความผันผวน และเกิดเทรนด์ในตลาด  
จุดที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ตรงกลางเรียกว่า ราคา “MEAN”  ราคาเฉลี่ย(ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) moving 

average การเคลื่อนไหวของพฤติกรรมราคาจะเคลื่อนที่เข้าหาค่า เฉลี่ยทุกครั้งหรือว่อ ออกจากค่าเฉลี่ยใน
ทิศทางที่ค่าเฉลี่ยนั้นชันขึ้นหรือลงไป นักเทรดที่เก่ง ๆ ก็จะใช้จุดพีคเหล่านี้ (ค่าที่ราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยนี้) ใน
การท่ าจะท าก าไรจาการที่ราคาเคลื่อนที่กลับเข้าหาค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตามพวกเขาจะรู้ก็ต่อเม่ือมันเกิดเหตุการณ์
ไปแล้วเท่านั้น การเทรดแบบนี้ท าได้ดีในช่วงที่ไม่เกิดเทรนด์ใหญ่มาก ๆ อย่างอย่างเช่น ตลาด Sideway  

การเทรดด้วยเทรนด์ การเทรดจากจุดพีคของการดีดตัวออกห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มี 2 วิธีและจะพูดถึงกัน
ต่อไป ซึ่งวิธีการจับการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าเชื่อถือ จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทั้งแนวรับแนวต้าน จุดสวิงหรือ 
Pivot Point และแน่นอน สัณญาณการเทรดแบบ Price Action    

การเทรดแบบสวนเทรนด์มีโอกาสน้อยในการประสบความส าเร็จ แม้ว่าจะเกิดสัญญาณแบบ price action 

ก็ตาม เราต้องหลีกเลี่ยงการเทรดแบบสวนเทรนด์  
ทุกรูปแบบการเทรดหรือว่าเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวของราคาแบบต่าง ๆ ในตลาดจะย้อนกลับไปหาตัวแปร
ต่าง ๆ ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ราคาจะทะลุแนวรับไหม? จะเกิด Break out หรือไม่? นี่เป็นสัญญาณ Price 

Action ขาขึ้นหรือขาลง? ราคาถูกเทรดเป็นเทรนด์หรือมันจะกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย หรือว่ามันเราเทรดสวนเทรนด์
อยู่  ค าถามเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ที่จะตอบค าถามมันไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะเทรด . 

 
ค่าเฉลี่ยแปรผกผันเบื้องต้น Mean Reversion  
ค่าเฉลี่ยแปรผกผันนั้นเป็นหัวใจส าคัญของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ราคานั้นจะเคลื่อนที่ออกจาก
ค่าเฉลี่ยหรือกลับเข้ามาหาค่าเฉลี่ย และมีเทรนด์ที่มีความผันผวนต่ า ความผันผวนสูง เทรนด์ที่มีความผันผวนสูง
จะเห็นการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน เทรนด์ที่มีความผันผวนต่ า จะเกิดการเคลื่อนไหว
กระจุกตัวใกล้ ๆ กับค่าเฉลี่ย (การแกว่งตัวหรือมีความชันเล็กน้อย)  



 

 

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า เทรนด์ทุกเทรนด์นั้นจะเกิดแบบซ้ า ๆ รูปแบบเดิม ๆ แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหลายวัน 
หลายเดือน หลายสัปดาห์ ซึ่งตัวค่าเฉลี่ยจะเป็นตัวบททดสอบ และถ้าเราใช้หลักการนี้ประยุกต์เข้ากับ 
Timeframe เล็ก ๆ เราก็จะสามารถท าก าไรได้  

สรุป  ราคาสามารถกลับมาที่ราคากลาง หลังจากที่เคลื่อนที่ไปยังจุด Peak และเคลื่อนที่จากราคากลางท าให้
เกิดจุดพีคขึ้น นี่เป็นส่ิงที่ควรจะเข้าใจพื้นฐาน ในเรื่องของกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินเชิงปริมาณ  


ส่วนอื่นท่ีควรรู้ : 
ค่าเฉลี่ยเป็นเหมือนกับเส้นเทรนด์ไลน์ที่ขยับเปลี่ยนไปมาได้. 
ถ้าราคาเคลื่อนออกจากเส้นค่าเฉลี่ยมันสามารถบอกได้ถึงการเคลื่อนไหวของค่า ATR (Average True 

Range) ในช่วงเวลานั้นได้ นั่นหมายความว่าเราคิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบก่อนที่มันจะเกิดเทรนด์  
ราคาจะเคลื่อนไหวตามเทรนด์ของเทรนด์ในช่วง Time Frame ที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าการเทรดที่วน
เทรนด์ท าไมถึงไม่ประสบความส าเร็จ เราต้องหลีกเลี่ยงการเทรดสวนเทรนด์  

 พูดง่าย ๆ ก็คือ เราซื้อต่ าไปขายสูง ๆ นั่นเอง  

ภาพค่าเฉลี่ยแปรผกผัน  
 

 
ตลาดจะเคลื่อนไหวขึ้นลง และเคลื่อนไหว ลง ๆ ข้ึน ๆ  
การเคลื่อนไหวของราคาแบบเดิม ๆ การแกว่งตัวแบบขึ้นล และการเกิดเทรนด์นั้นมีกฏ ธรรมดา ๆ อยู่อย่าง
เดียว  



 

 

เช่น ราคาต้องขึ้น แล้วค่อยลง และราคาจะลงแล้วค่อยขึ้น  ถ้าเรารู้อย่างนี้ เราจะรู้ว่าท าราคานั้นเคลื่อนไหว
เหมือนที่เป็นแบบนี้  เหมือนกับว่าท าไม Break out ถึงไม่ทะลุไป  หรือเราสามารถใช้โอกาศนี้ในการเทรดออร์
เดอร์ตรงกันข้าม  
คุณเคยเห็นรูปแบบการเทรด Break out ที่ไม่สามารถทะลุแนวรับแนวต้านบ่อยแค่ไหน? คุณเห็นค่าเงิน
สามารถท าราคาสูงสุดหรือต่ าสุดครั้งใหม่ แล้วเด้งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามบ่อยแค่ไหน?  
นี่เป็นตลาดฟอร์เร็กซ์ เกมส์การเทรดนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจะท าให้คุณติดกัปดัก ท าให้คุณเสียเปรียบ และ
ทดสอบระบบประสาทของคุณ ถ้าการเทรดมันเป็นเรื่องง่าย ทุกคนก็รวยไปกันหมดแล้ว นี่เป็นเหตุผลว่าท าไม
หนังสือกลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่ ถึงท าให้คุณท าก าไรไม่ได้ และ นักเทรดที่ธรรมดาที่ไม่สามารถปรับใช้แนวคิด
ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาถึงล้มเหลว  
 
 

 

ตลาดฟอร์เร็ก น้ันมักจะเคลื่อนไหวแตกต่างจากท่ีเราคิดเสมอ ๆ ดังนี้ และมันก็สร้างโอกาสในการ
เทรดให้เรา อย่างที่ผมพูด ตลาดมันก็เป็นไปอย่างนี้ของมัน ! 
 



 

 

 

 
 
คิดนอกกรอบ.. 

 
 

 

 
 



การตั้งกราฟ  
ในการเทรดนั้น เราไม่ควรดูกราฟมากกว่า 4 กราฟ ควรจะมีกราฟ 1 ชั่วโมง กราฟ 4 ชั่วโมง กราฟวันและ
กราฟรายสัปดาห์  
ในการวิเคราะห์เทรนด์ เราควรจะใส่ใจกับกราฟรายชั่วโมงและกราฟรายวันเท่านั้น  
กราฟในเทรนด์รายชั่วโมงนั้นควรจะเป็นกราฟแท่งเทียนเปล่า ๆ ใส่เส้น EMA ค่า 150 และ 365 วัน 

การใช้กราฟรายวันก็ใช้เป็นกราฟเปล่า แล้วใส่ เส้น EMA ค่า 8 และ 21  
กราฟรายสัปดาห์ นั้นไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ระยะสั้น แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะบอกการเกิดเทรนด์ระยะ
ยาวเหมือนกัน ปกติแล้วเราจะใช้ในการหาการเกิด Price Action เช่น พินบาร์ และ อินไซด์บาร์ เราใช้ EMA 8 

และ 21 กับกราฟนี ้
กราฟ 240 นาทีถูกใช้ในการวิคราะห์พฤติกรรมราคาและจุดเข้า ซึ่งเป็นตัวช่วยในกราฟที่มีแต่ข้อมูลราคา
เท่านั้น ไม่มีอินดิเคเตอร์ใด ๆ เป็นการใช้ในการก าหนดระดับแนวต่าง ๆ ที่ส าคัญของ Price action ด้วย 

 
 



การต้ังกราฟของผม 

 

 

เส้น EMA 150 กับ 365 

มีบางอย่างที่เราต้องรู้ คือเราจะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ในกราฟชั่วโมงอย่างไร  

เส้น EMA 150 และ 365 นั้นท างานแบบระบบไดนามิค (ไม่เสถียร) ตลาดนั้นจะเคลื่อนไหวตามเป็นไป
ตามระดับretracement ราคาของแนวรับแนวต้านตามตลาด แม้แต่ช่วงที่ตลาดที่เกิดเทรนด์ คุณจะเห็นว่าแต่ละ
แนวต้านหรือแนวรับนั้น ตลาดจะไม่สามารถผ่านไปได้  
สัญญาณ Price action นั้นเกิดที่ระดับเหล่านี้เสมอ ๆ   
พวกมันสามารถช่วยในการวิเคราะห์เทรนด์ เม่ือราคาเคลื่อนไหวอยู่ในด้านใดต้านหนึ่งของเส้น EMA 150 

เราจะรู้ว่าตลาดนั้นมี ความขัดแย้งกัน  
ความชันของโมเมนต้ัมของเส้น EMA 150 และเทรนด์นั้น ย่ิงมันย่ิงชัน ย่ิงย้ าว่ามันจะเกิด Price Action  

เราไม่ได้เทรดเพียงแค่การตัดกันของเส้น EMA 150 กับ 365 เราใช้ระดับแนว retracement ต่าง ๆ และ
ความชันของเส้นราคาเฉลี่ย หลายครั้งที่การเทรดต้องเข้าเทรดก่อนที่เส้นมันจะตัดกัน เราอาจจะใช้เป็นสัญญาณ
ในการยืนยันสัญญาณ เราสามารถใช้เส้น Moving Average เป็นแนวรับแนวต้านในการเข้าเทรดที่ความเสี่ยง
ต่ ากว่าก็ได้เช่นกัน  
ทุก ๆ เทคนิคของการเทรดนั้นเป็นเหมือนแนวทางและเราควรจะรวมมันเข้ากับการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ เช่น
การรวม Price Action กับการแกว่งตัวของราคาตามเส้น Horizontal (เส้นตรง)  
หลังจากนั้น คุณจะเห็นว่าเส้น Moving Average มันมีอิทธิพลต่อราค่าอย่างไร  
 



EMA 150 และ 365 ในกราฟช่ัวโมง 

 

 
 

เส้น EMA 8 และ 21 ในกราฟ Day 

 

เม่ือเส้น EMA8 ตัดขึ้นหรือลงเส้น EMA 21 ในกราฟวัน เราสามารถระบุได้ว่ามีเทรนด์ระยะสั้นเกิดขึ้น นั่น
หมายความว่า เทรนด์ระยะสั้นจะเกิดการพักฐานแต่ว่า เส้น EMA ก็ยังตัดกันอยู่ถึงแม้ว่า มันจะไม่สมบูรณ์แบบ
มากนัก แต่ว่า ทิศทางที่มันตัดกันขึ้นนั้นค่อนข้างเป็นแนวทางที่แม่นย าได้ จนกว่ามันจะตัดกันในครั้งตัดไป  
ด้วยความมหัศจรรย์นี้ ราคาสามารถปิดและมีการตัดกันของ เส้น EMA 8 และ 21 ในกราฟวัน แต่ว่าเส้น 
Moving Average นั้นยังไม่ตัดกัน เทรนด์จะยังเกิดขึ้นต่อไป ผมชอบมากเพราะมันเป็นแนวทางที่ดี เพราะว่า
ค่อนข้างแม่นย าและไม่ค่อยผันผวนมากนัก บางครั้งยังให้สัญญาณ กับเป็นการกรองการเกิดเทรนด์ได้ดี  
หลังจากที่ตัดข้ามสองเส้นแล้ว เม่ือราคาตลาดย่อตัวกลับเคลื่อนไหวกลับมาตอนที่ราคามันตัดกันครั้งแรก นั่น
หมายความว่าเราใช้จุดนี้เป็นแนวทาง เพราะตลาดจะกลับมาหาราคามูลค่าของมันและดีดออกจากมัน (ตามภาพ
ข้างล่าง)  
ตามธรรมชาติแล้ว มันจะท างานได้ดีที่สุดเม่ือมีโมเมนต้ังที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น  
เราใช้มันในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่เครื่องอีกตัวหนึ่งในการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเป็นโอกาสของเรา เราจะ
ใช้มันในการวิเคราะห์ร่วมกับ Price Action เสมอ  
แม้ว่ามันจะไม่ใช่กลยุทธ์การเทรดล้วน ๆ แต่มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดร่วมกับการเทรดแบบ Price 

Action ผมจะไม่ใช้การตัดกันของเส้น EMA ในการเข้าเทรด เพราะว่ามันไม่สามารถท าก าไรได้  
 

 



8 and 21 daily EMA 

 

 

 
ความไม่สมบูรณ์แบบของเทรนด์และการเปลี่ยนไปมา(โรเทช่ัน)
เส้นเทรนด์ในกราฟชั่วโมงสามารถผันผวนได้ตลอดเวลา และค่อนข้างไม่สมบูรณ์แบบ บางคู่เงินอาจจะ
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวไปตลอดทั้งวัน แต่ว่าราคาจะเลี้ยวกลับก่อนที่มันจะวิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยก่อนที่มันจะ
พักฐาน มาดูตัวอย่างกัน(ตามภาพข้างล่าง)
ลักษณะที่ส าคัญคือ ความชันของเส้น EMA 150 เม่ือมันมีโมเมนต้ัมเข้ามาตลาดจะเริ่มเคลื่อนไหวไปตาม
ทิศทางนั้น  สามารถดูได้จากกราฟนี้ ซึ่งเข้ามาทดสอบเส้น 150 ตามตัวอย่างราคา ทะลุขึ้นมาประมาณ 30 จุด 
แต่ว่ากลับตัวกระทันหัน  
ในกราฟวัน เม่ือตลาดปิดหรือเคลื่อนผ่านราคาเฉลี่ยไปแล้วมันจะกลับตัว ซึ่งมีด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้ท า
ให้เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดที่ราคาปิดของกราฟรายวัน ซึ่งเป็นเหตุให้ตลาดมีเทรนด์นั้นกลับตัวแบบกลับไป
กลับมา 
กราฟด้านล่างนี้เป็นกราฟวัน ช่วงเวลาเดียวกันกับกราฟรายชั่วโมง จะสังเกตุว่าเม่ือราคาปิดเหนือเส้น EMA 

8 ตลาดก็เกิดการกระหน่ าขายออกมา ซึ่งเรียกว่า การโรเทชั่น ราคาได้หักหัวกลับทดสอบค่าเฉลี่ยอีก และดีดตัว
ออกห่างอีกซักครั้ง ซึ่งมันเกิดขึ้นรอบ ๆ จุดนี้ในตัวอย่าง มันก าลัง เคลื่อนไหวออกจากค่าเฉลี่ย หรือ กลับเข้าหา
ค่าเฉลี่ย  
เม่ือเกิดความผันผวน และเทรนด์ที่แกว่งตัวหมายถึง ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่นั้นมี
ความสัมพันธ์ที่แรงกว่าระดับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  (Moving Average) 

 



 
 

เราจะวาดเส้นเทรนด์ไลน์อย่างไร – 

รอให้เกิดจุดสองจุดแรก แล้วเชื่อมันเข้าด้วยกันด้วยเส้น ธรรมดา! 
 

 



 
การดูเส้นเทรนด์ไลน์  
 

 

เทรนด์ที่สมบูรณ์จะให้ร่องรอย  
เม่ือตลาดเกิดเทรนด์ขึ้นอย่างสมบูรณ์ จะมีร่องรอยของการเกิด Price Action เพราะว่ามันเป็นไปตาม
ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และพักฐานไปในทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์ เม่ือเทรดเดอร์เริ่มคุ้นเคยกับสัญญาณแบบนี้ใน
กราฟชั่วโมง หรือกราฟรายวัน เขาสามารถหาจุดเข้าเทรดในจุดที่มีความเสี่ยงต่ า  
เทรดเดอร์จะเข้าเทรดที่แนวเส้น Moving Average หรือรอให้มันเกิดการยืนยันสัณญาณผ่านสัญญาณ 
Price Action ต่าง ๆ เช่น พินบาร์ อินไซต์บาร์ และการตัดข้ามเส้นเทรนด์ไลน์  
คุณจะได้เห็นว่าเม่ือตลาดก าลังเกิดเทรนด์จะให้ร่องรอยในการเทรดกับเราเสมอและมีโอกาสในการเข้าเทรด
เม่ือมันย้อนกลับมาทดสอบค่าเฉลี่ยอีก 
คนที่เทรดส่วนใหญ่นั้นไม่ใช้ Moving Average อย่างถูกต้อง เพราะว่าพวกเขาจะใช้มันนการตัดกัน 
แทนที่จะใช้ระดับ retracement ของมัน แต่ว่าเทรนด์นั้นมันก็ให้ร่องรอยอยู่แล้ว คุณต้องหาเทรนด์เกิดเม่ือไหร ่
 
 



 
 

 
เทรนด์ท่ีสมบูรณ์แบบในกราฟช่ัวโมง  

 



 
 
 

การเกิดการห่างกันของเส้น Moving Average นั้นแสดงให้ถึงโมเมนตั้มที่
แข็งแกร่ง  

 

 
 

เทรนด์กับแนวรับแนวต้าน (เครื่องมือธรรมดา)  

 

 

 

 



 

แนวรับแนวต้านระหว่างวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวรับของจุดสวิงและเทรนด์  

ตลาดท าราคาสูงต่ าและเกิดจุดสวิง นี่เป็นระดับเลเวลต่าง ๆ ที่เกิดในระยะสั้น และไม่จ าเป็นต้องได้รับการ
ยืนยัน ตัวอย่างเช่น ถ้าตลาดเคลื่อนไหวลงและย้อนกลับที่จุด x มันจะทิ้งจุดสวิงไว้ ถ้าราคาตลาดย้อนกลับมาก
และลงมาอีก จุด x จะกลายเป็นแนวต้านของสุดสวิง  
สังเกตุว่าแนวรับบนกราฟ EURUSD ไม่ได้มีสัญญาณยืนยัน มันเป็นจุดแกว่งตัวหรือใช้จุดอ้างอิง เม่ือ
ตลาดเคลื่อนที่มันจะทิ้งจุดสวิงที่เป็น ราคา High ราคา Low และจะกลายมาเป็นจุดส าคัญต่อมา ตามภาพ  
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการที่เทรนด์นั้นเปลี่ยนทิศทางจากสัญญาณพินบาร์ขนาดใหญ่ ราคาร่วงมาถึงจุด
สวิงของแนวรับและอยุ่ที่นั่น ยังมีวิธี Price Action แบบ การเข้าแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถใช้ได้ เราจะพูดถึงมันที
หลัง  



 

 

 

 

ร่างแผนที่ในตลาดด้วยจุดสวิง  

 

 

 

 

 



 

สรุปเร่ืองเทรนด์ 
เราไม่เคยรู้เลยว่าเม่ือไหร่ที่เทรนด์ใหม่จะเริ่มหรือหมดลงไป เราได้แต่รอให้มันเกิดและเทรดตามมันไป  

เส้นretracement แรกและเส้นretracement ที่สองนั้นส าคัญมากหลังจากที่มีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น 

ในกราฟชั่วโมงค่าที่เหมาะสมส าหรับระยะสั้นคือ เส้น EMA 150 กับเส้น EMA365 เม่ือความชันของเส้น 
EMA 150 ไม่ชัดเจน ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และก็ไม่ได้ราบ เทรนด์มีก็จะมีโอกาศเคลื่อนไหวตามเส้นเหล่านั้น
และมันก็จะเป็นแนวต้านด้วย [ 
เม่ือ เส้น moving average ที่เป็นสัญญาณบอกเทรนด์และมีโมเมนต้ัม Moving Average จะอยู่แนว

เดียวกับ ระดับ retracementเส้นต่าง ๆ และแนวเส้นของแนวรับแนวต้านเดียวกัน ถ้าเรารวมเข้าด้วยกัน มันจะ

เป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังเรียกว่า การบรรจบกันของแนวต้านแบบไดนามิค  
เทรนด์จะเคลื่อนไหวเหมือนใบเลื่อย หมายความว่า เราอาจะไม่ได้ก าไรทุกครั้ง บางครั้งอาจจะจบเร็วเพราะว่า
ราคาเคลื่อนที่ตรงไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คุณจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนและเม่ือไหร่ มันก็แค่เกิดขึ้นเท่า
นั้นเอง! 
ถ้าเราตามเทรนด์ เราสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในต าแหน่งที่ไม่ดีโดยการมองกราฟและให้มันเกิด
สัญญาณยืนยันกับตัวอื่น ๆ และใช้จุดสวิงเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจ ใช้จุดทะลุเทรนด์ไลน์ แนวต้านแนวรับ 
หรือใช้ Price Action และ อื่นๆ   
ตลาดจะสร้างจุด High และ Low ท าให้เกิดจุดสวิง จุดเหล่านี้ใช้เป็นจุดอ้างอิงในระยะสั้นและไม่จ าเป็นต้อง
ใช้การยืนยันสัญญาณ เช่น ถ้าตลาดเคลื่อนไหวลงและกลับตัวที่จุด x มันจะท าให้เกิดจุดสวิงแนวรับ ถ้าตลาด
เคลื่อนไหวขึ้นและวกกลับลงมากลายเป็นจุด x จุด x จะกลายเป็นจุดสวิงแนวต้าน  
ท้ายที่สุดแล้ว เทรนด์คือเพื่อนของเรา เม่ือเรารวมมันเข้ากับ Price Action และ การเคลื่อนไหวตรงข้ามกับ
เทรนด์ บวกกับความเป็นสุดยอดเทรดเดอร์ตลอดกาลของเรา ใช้การเคลื่อนไหวทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์นั้นใช้
การเข้าเทรดในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดภาพรวมเคลื่อนไหว  

เส้นretracement ต่าง ๆ เช่น 55% และ 61.5% นั้นเหมาะกับการเทรดระยะสั้นและเทรนด์ที่มีการ
แกว่งตัว 
เราจะเห็นว่าการใช้เส้น retracement ในการเทรดนั้นเป็นศิลปะ ที่แบ่งแยกชัดเจน ซึ่งจะไม่รวมไว้ใน
รายละเอียดของคอร์ส่นี้  
 



 

 

กลยุทธ์การเทรด – การน ามาใช้ด้วยกัน  
เทรนด์ที่สมบูรณ์แบบนั้นจะคล้อยตามค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ Moving Average)  

 

 

ตามตัวอย่างข้างบนนี้แสดงให้เห็นถึงเทรนด์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเทรนด์ในรูปแบบที่เราใช้เวิคราะห์ 
เทรนด์ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นได้ก็ต่อเม่ือ ราคานั้นคลอยตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นั่นหมายความว่าเป็นการเทรดที่
สมบูรณ์และหมายความว่าเงินจะอยู่ในกระเป๋าของเราเช่นกัน  
สัญญาณท่ีชัดเจนที่สุดคือ การที่เส้น Moving Average แยกห่างออกจากกัน และมีความชัน พร้อมกับ
การเกิด Price Action ซึ่งจะต้องไม่ปิดสูงกว่าเส้น EMA 150 อย่างน้อยสองสามแท่ง 
การใช้สัญญาณยืนยันเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้ เช่นการเกิด ราคาสูงสุดที่ไม่สามารถท าราคาสูงสุดครั้งใหม่ การ
เกิดราคาต่ าสุดครั้งใหม่ (และตรงกันข้ามกันในกรณีที่เป็นขาขึ้น)  

การเกิด Price action ภายในเทรนด์  

 

ส่ิงส าคัญ : 
เม่ือเรารวมสัญญาณ Price Action กับการใช้พ้ืนที่รอบ ๆ (moving Average) ความได้เปรียบของเราก็
จะเพิ่มขึน้  
Price action จะไม่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เดิม ๆ บางทีมันอาจจะเกิดข้างบนหรือข้างล่างเส้น Moving 

Average แต่สิ่งที่ส าคัญกว่านั้นคือ เทรนด์ตอนนั้นและ ความชันของ EMA 150 ปกติแล้วความได้เปรียบจะ
เพิ่มขึ้นเม่ือเราเห็นสัญญาณ Price Action เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับเทรนด์  
ตัวอย่าง ถ้าราคาเกิดรูปแบบ Pin Bar reversal (พินบาร์แสดงจุดกลับตัว) จากพ้ืนที่ Moving 

Average หรือ ระหว่างที่เทรนด์ก าลังเคลื่อนไหว นี่เป็นสัญญาณอัติโนมัติที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา
ภายภาคหน้า  

ความน่าจะเป็นที่สูงในการเทรดกราฟช่ัวโมง และกราฟ 4 ช่ัวโมง คือเม่ือเทรดเดอร์ใช้ สัญญาณ Price 

Action ในการเข้าเทรด ตรงตามทิศทางของโมเมนต้ัมราคาปัจจุบัน  



 

 

ไม่ว่าจะเทรดแบบใช้ Price Action หรือการใช้เทรนด์ธรรมดา ผมอยากจะส่งออร์เดอร์ให้ใกล้กับเส้น 
Moving Average มากที่สุด ออร์เดอร์ของผมนั้นมันจะอยู่ที่บริเวณเส้น Moving Average และทิศทางที่
ผมก าลังเทรดอยู่ในทิศทางเดียวกับโมเมนต้ัมปัจจุบัน  
 

 

 

 
ท าไมเราถึงเลือกที่ส่งออร์เดอร์เมื่อราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเทรนด์  
การเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์น้ันสร้างโอกาสให้เราได้เข้าเทรดในทิศทางที่
ตลาดก าลังเกิดเทรนด์  
เราจะเห็นว่า การเกิดเทรนด์น้ันจะเกิดเมื่อมีการเกิดสัญญาณ Price Action ก่อนล่วงหน้า  
การท่ี ราคาไม่สามารถท าราคาสูงสุดครั้งใหม่และเกิดการเกิดราคาต่ าสุดครั้งใหม่แสดงให้
เห็นถึงการเกิดข้ึนของเทนรด์ขาลง  

ตามตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าจุด Swing High ก่อนหน้านั้นมีความส าคัญเพราะมันแสดงให้เห็น
ถึงพื้นที่ที่เราจะตั้ง Stop loss หรือระบุจุดที่เทรนด์มีความเสี่ยง  
 



 

 

 

 

กฏของแนวรับแนวต้าน  

ผมไม่ค่อยได้ใช้แนวต้านและแนวรับในการเทรด นอกจากผมจะได้รับสัณญาณการเกิด Price Action ที่ใกล้ ๆ 
ต าแหน่งเหล่านี้ ถ้ามีเทรนด์ที่แรง และผมก าลัง sell ที่ระดับ retracement ผมอาจจะเลือกใช้แนวรับและแล้วต้านเพื่อเข้า
เทรดในจุดที่มีความเส่ียงต่ า  
เมื่อจุดสวิงนั้นถูกท าลาย มันจะท าหน้าที่เป็นเหมือนแนวรับแนวต้านในทิศทางของเทรนด์นั้น นั่นหมายความว่า ถ้า
นั่นเป็นอุปทานเก่า ก็จะมีอุปสงค์ใหม่เกิดขึ้น และเมื่อมีอุปสงค์เก่า ก็จะมีอุปทานใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมันเป็นตัวขับเคล่ือนเทรนด์
ในตลาด  
ความเสถียรของแนวรับแนวต้านในระยะยาวให้ความน่าสนใจมากกว่าในการเข้าเทรด ให้ใช้ Time Frame ที่
มากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไปส าหรับการเทรดระหว่างวัน และใช้กราฟวันและกราฟรายสัปดาห์ในการเทรดส าหรับคนที่เทรด
ระยะยาวกว่านั้น  
แนวต้านและแนวรับมันจะเปล่ียนกันตลอดเวลา แนวรับเดิมจะกลายมาเป็นแนวต้านอันใหม่ และแนวต้านเก่าจะ
กลายมาเป็นแนวรับใหม่ ย่ิงใช้ Time Frame ที่น้อยลง ความแม่นย าก็จะน้อยลงและมันเปล่ียนแปลงได้ง่ายขึ้น.  

เราจะไม่เทรดโดยใช้ แนวต้านแนวรับทุกคร้ัง เราจะใช้จุดนี้เป็นตัวต้ัง Stop Loss เช่น ถ้าเราเข้าเทรดฝ่ัง Buy ที่เส้น 
MA เราอาจจะตั้ง Stop loss ใต้แนวรับ(และตรงกันข้ามถ้าออร์เดอร์ Sell)  

แนวรับและแนวต้านนั้นเหมาะส าหรับตลาดที่มีเทรนด์และสามารถเห็นได้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว .. 

มักจะเกิด ‘false breaks’ ที่แนวรับและแนวต้านซึ่งเราสามารถใช้จุดนี้ในการเทรด(เนื้อหาบทต่อไป)  

Price action มันท าให้เราเข้าใจเร่ืองพวกนี้อยู่แล้ว ดังนั้นอย่ากังวลเก่ียวกับความช านาญในการวิเคราะห์จุดสวิง 
และแนวรับแนวต้าน ให้คุณระวังการเกิดของรูปแบบ Pattern ต่าง ๆ ที่เกิดใกล้ๆ กับมัน เรียนรู้ที่จะพล็อตกราเสมอ ๆ   
เราสามารถท าเข้าใจง่าย ๆ ขนาดแค่เหลือบมองกราฟก็รู้ได้เลยเพราะว่า เส้น Horizontal นั้นบอกให้

เรารู้ทุกอย่างอยู่แล้ว  

 



 

 

 

เส้น Horizontal line 

 

 

 
 

 

แนวรับ และ แนวต้าน 

 



 

 

 

 

 

ระดับเส้น Horizontal และ สัญญาณ false breaks 

 

 

วาด เส้น Horizontal ในกราฟระยะยาว อย่ากลัว  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สัญญาณ False breaks ใกล้กับแนวรับและแนวต้านเป็นเร่ืองปกติ และมันยังน าเราไปสู่การเกิดการกลับตัว  

 

 

 

 

 

รูปแบบ Price action และการน ามาใช้ด้วยกัน  

 

Pin bars, Inside bars, the fakey setup, 
false breaks, การเข้าเทรดตอนมีเทรนด์ , การเข้าเทรดตามระดับ retracement 

และ อื่น ๆ  

 

 

สัณญาณแท่งเทียนรายวัน  

pin bar reversal คืออะไร
จุดเข้าใน Pin Bar  - pin bar คือรูปแบบหนึ่งของบาร์  พินบาร์คือบาร์ของราคาซ่ึงมันปฏิเสธที่จะเคล่ือนที่ไปสูง

กว่าหรือต่ ากว่านั้น ราคาจะเปิดและเคล่ือนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และวกกลับในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่เปิดราคา

มาแล้ว  



 

 

กราฟแท่งเทียนระบุง่ายมากเพราะว่า มันมีหา หรือว่า ไส้เทียนที่ยาว แต่ไม่ได้หมายความว่าแท่งเทียนที่มีหางทั้งหมด
คือ พินบาร์ ต้องเป็นแท่งที่มีไส้ยาวกว่าเทียนเท่านั้น จึงจะสามารถเรียกพินบาร์ได้ ปกติแล้วมันจะปิดห่างจากราคาเปิด 
หรือ ปิดตรงราคาเปิดเลย  

มันเป็นสัณญาณกลับตัวซึ่งจะเกิดใกล้กับแนวรับแนวต้าน (พื้นที่เส้น Horizontal หรือ บริเวณเส้น Moving 

Average) เทรดเดอร์บางคนใช้ในการรวมกับ Fibonacci หรือว่า ใช้กับ Pivot Point หรือ จุดสวิง  
ส่วนส าคัญ พินบาร์เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเลือกหาจุดสวิงหลักของราคา ในประสบการณ์ของผม ตลาดฟอร์
เร็กซ์ตอบสนองต่อสัญญาณนี้ได้ชัดเจนมาก เนื่องจากจ านวนของคนเทรดฟอร์เร็กที่มากท าให้มันเกิดรูปแบบนี้ขึ้นมา  

บ่อยคร้ัง เมื่อพินบาร์เกิดขึ้น หลังจากนั้นไม่ก่ีวันจะมีการเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้าง  

ผมบอกไว้ตอนแรกแล้วว่าในอาชีพของผม พินบาร์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีเทรนด์ แต่ไม่ใช่เกิดขึ้นหลังจาก retracement 

เป็นจุดที่อันตราย ส่ิงที่ผมจะพูดก็คือ ให้หลีกเล่ียงพินบาร์ที่เกิดขึ้นณจุดใกล้กับจุด High หรือ Low ตามภาพ  

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปแบบของ Pin Bar

 

 

 

จุดการเกิดท่ีถูกต้องของ พินบาร์  

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นการเข้าเทรดโดยใช้พินบาร์Pin bar  

เรามีการเข้าเทรดโดยใช้พินบาร์ 3 วิธี : 
มันไม่ได้จ าเป็นทุกคร้ัง ว่าจมูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแท่งเทียนควรจะไปสัมผัสการเกิดแนวรับหรือแนวต้าน ( MA, 

Pivot ,หรือ Fibonacci) แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดี  
บ่อยคร้ังที่แท่งเทียนไม่สามารถปิดได้ต่ ากว่าหรือสูงกว่าจุดที่สัมผัสเมื่อใกล้เวลาปิดแท่ง แต่ว่า มันอาจจะเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาไม่ก่ีนาทีก่อนที่จะปิดแท่งได้  

วิธีที่#1: Aggressive 

บางคร้ังหลังจากที่แท่งเทียนปิด แท่งต่อไปก็จะเปิดทันทีและไปในทิศทางที่คุณอยากให้เป็น  แต่ว่าบางคร้ังมันก็ไม่ ซึ่ง
การเล่นที่  aggressive จะท าให้คุณมั่นใจขึ้นได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้น  แต่ว่าโดยไม่ต้องเส่ียงมากขึ้น  การที่จะมั่นใจว่าออร์
เดอร์ของคุณนั้น จะไม่วิ่งตอนที่คุณไม่อยู่ คุณอาจจะใช้การส่งค าส่ัง stop order ท าให้คุณสบายใจได้ เมื่อบาร์มันเร่ิม
เคล่ือนไหวลงอย่างรวดเร็ว  โดยไม่สนใจแนวรับแนวต้านต่าง ๆ คุณสามารถใส่ Stop order ที่จุดปลายสุดของหางของ
แท่งเทียน และถ้าอยากให้มัน Aggressive มากขึ้น ใส่ Stop order เหนือระยะ 60 % ของความยาวแท่งเทียน ผม
พบว่าสัญญาณพินบาร์ที่เกิดในกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง ส่วนใหญ่กราฟจะเคล่ือนไหวเร็ว ผมไม่รู้จะสอนคุณยังไงว่า
ต้องเข้าเทรดที่ไหน แต่ว่าถ้าเทรนด์มันแรง  การเข้าเทรด ควรจะใช้ Time Frame เล็ก ๆ . 

วิธีที่ #2: Aggressive 

บางคร้ัง หลังจากที่แท่งเทียนปิด และแท่งต่อไปจะเปิดทันที และไปในทิศทางที่คุณอยากให้เป็น แต่ว่า บางคร้ังอาจจะ
ไม่ วิธีที่ aggressive อีกอันนี้ใช้ โมเมนต้ัมของตลาดในการยืนยัน แต่ว่าไม่เส่ียงมากนัก เพื่อที่มั่นใจว่าเราได้เข้าเทรดใน
กราฟ Time Frame ระหว่างวัน ใช้ ผมจะใช้ buy Stop หรือ Sell Stop ออร์เดอร์ ต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคาต่ าสุด หรือ
สูงสุดของพินบาร์ไว้ เพราะว่าบางที่มันเหมาะกับสัญญาณในกราฟระหว่างวัน และก็ดีส าหรับ พินบาร์ที่เกิดในกราฟ วันซึ่ง
มีระยะที่ไม่กว้างมากนักด้วย  

วิธีที่  #3: Conservative 

หลาย ๆ คร้ังในกราฟวัน ถ้าสัญญาณพินบาร์มีขนาดใหญ่  และเห็นว่าตลาดมีการพักฐานก่อนที่จะท าการกลับตัวหรือ
การวิ่งของราคา ยาวนานถึง 12 ชั่วโมงขึ้นไป หรืออาจจะซัก 1 – 2 สัปดาห์ แต่ว่าบ่อยคร้ังที่มันจะมีการพักฐานก่อนที่
สัญญาณจะออกมา ผมเคยพูดเร่ืองการเข้าเทรดตอนที่มันพักฐานจากพินบาร์ในวีดีโอหลาย ๆ อันของผมเร่ืองกราฟวัน 
หรือ กราฟ 4 ชั่วโมง วิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยในการเข้าเทรดพินบาร์ ปกติแล้วจะรอให้ตลาดเกิดการพักฐานลงมาเสียก่อน  
ผมจะหาความยาวของพินบาร์แล้วก็หาจุดพักฐาน 38  ถึง 55 % ของระยะของพินบาร์ และมองหาจุดเข้าต่อไป อีกวิธี
หนึ่งในการเข้าเทรดตามการพักฐานคือพยายามหาจดพักฐานที่อยู่ใกล้เคียงหรือเส้นอะไรก็ตามเช่น แนวรับ แนวต้าน หรือ 
อื่น ๆ  ใช้เส้น Retracement ในการเข้าเทรดจะช่วยท าให้ Stop loss ของคุณน้อยย่ิงขึ้นและท าให้คุณเส่ียงน้อยลง แต่
ว่าเพิ่มอัตราความเส่ียงต่อก าไรของคุณมากขึ้น แต่ว่าการเทรดด้วยวิธี Conservative นี้จะท าให้คุณพลาดโอกาสในการ
เทรดบางคร้ัง  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Pin Bar – สิ่งส าคัญเกี่ยวกับพินบาร์  

 

พินบาร์ที่เกิดขึ้นในกราฟระหว่างวัน ใช้เข้าแบบราคาตลาด (ส่งค าสั่งตามราคาตลาด) หรือใช้ Stop 

Order  
พินบาร์ที่เกิดขึ้นในกราฟวัน ให้เขาตามระดับ Retracement ถ้าระยะมันกว้าง ถ้าระยะแคบ
ให้เข้าราคาปัจจุบันในตลาด  
พยายามใช้พินบาร์ในกราฟวันหรือกราฟระหว่างวันร่วมกันบ่อย ๆ  
 



 

 

จุดเข้าและจุดออก  

การเทรดรโดยใช้ พินบาร์ที่เกิดระหว่างวันท่ีเราจะพูดหลังจากนี้ น้ันจะเข้าโดยใช้ราคาตลาด หรืออย่างน้อยก็ให้
เคลื่อนไหวไปก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรดของคุณ ตราบใดที่พินบาร์ยังไม่มีขนาดใหญ่ และมีเทรนด์เกิดขึ้นผมจะเท
รดอย่างไม่ลังเลเลย  
กราฟ วัน การเข้าจะขึ้นอยู่กับขนาดของพินอันสุดท้าย ถ้ามันเป็นพินบาร์ที่มีขนาดใหญ่คุณอาจจะต้องรออีกซักวัน
เพื่อท่ีให้มันพักฐาน ผมยังไม่ค่อยแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอันไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าส าหรับนักเทรดมือใหม่ ผมแนะน า
ว่าให้คุณเทรนด์ที่ระดับ 38 – 55 % ของRetracement และพยายามเทรดตามเทรนด์หรือใช้แนวรับแนวต้าน แล้วคุณ
จะก้าวหน้า 

ไม่มีกฏตายตัวเกี่ยวกับเรื่องพินบาร์ และ Price Action แต่สิ่งส าคัญคือต้องรู้ว่าราคานั้นเป็นสัณญาณในตัวมันเอง ทุก ๆ 
คนเทรดต่างกันและก็จะรู้เองว่าเมื่อไหร่เป็นเวลาท่ีคุณควรจะเทรด  
ผมพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สร้างระบบแล้วมาบอกคนอื่นว่า การเทรดพินบาร์ต้องท าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ขั้นแรก ให้ฝึก
ประสบการณ์ในการหารูปแบบที่คุณคิดว่าดี แล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณที่คุณมี  
Stop loss เป็นส่ิงส าคัญ บ่อยครั้ง มันต้องต่ าหรือสูงกว่าสัญญาณ พินบาร์ ถ้าคุณเทรดระหว่างวัน เมื่อคุณได้
สัญญาณยืนยันคุณควรจะตั้ง Stop loss ให้ใกล้เคียงกัน บางครั้งมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ ากว่าพินบาร์ บางคนใช้ที่ระดับ 
60 % ของระดับของพินบาร์ บางคนอาจจะใช้ที่ระดับ 75 % ของพินบาร์ อย่างที่ผมย้ าบ่อย ๆ มันขึ้นอยู่กับขนาดของ
แท่งเทียนและขึ้นอยู่กับอัตราเส่ียงต่อก าไรท่ีมี ถ้ามันเป็นพินบาร์ขนาดใหญ่ คุณต้องตั้ง Stop Loss อย่างน้อย 100 จุด 
และนั่นเป็น Stop loss ที่กว้างมากคุณต้องพยายามท าให้ Stop loss มันน้อยลงโดยใช้วีธีการต่าง ๆ  

จ าไว้ว่า การใช้ Retracement (พักฐาน) ก่อนที่จะเข้าเทรด พินบาร์จะท าให้ Stop loss ของเราเล็กลง  
รูปแบบ Inside bar หลังจากที่มันเกิดพินบาร์ จะช่วยให้เราสามารถจัดการความเส่ียงได้เพราะว่า คุณสามารถใช้ 
Inside Bare High หรือ Low ใช้ในการตั้ง Stop loss ซึ่งนั่นเป็นขั้นสูงแต่ว่าบางอย่างที่คุณจะเห็นได้จาก Time 

Frame ใหญ่ ๆ อย่าง 4 ชั่วโมงหรือ กราฟ daily 

เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่าพินบาร์ ท าให้เกิดโมเมนตั้ม และคุณสามารถจัดการออร์เดอร์ท่ีเทรดภายในกราฟระหว่าง
วัน ในสัญญาณ daily ได้ซึ่งการเรียนรู้เรื่องนี้ต้องใช้เวลา  
แนวรับและแนวต้าน เทรนด์ไลน์ และ เส้น EMA 8 หรือ 21 ใช้กับพินบาร์ได้.. 
เมื่อคุณเข้าเทรดพยายามท าก าไรให้ได้อย่างน้อย สองเท่าของความเส่ียงที่คุณมี หรือก็คือให้มากกว่าความเส่ียงของ
คุณ พินบาร์น้ันสามารถน าคุณไปสู่การเคล่ือนไหวของราคาใหญ่ ๆ อย่ากลัวในการถือออร์เดอร์เทรด ถ้าสัญญาณแรง และ
เกิด price Action ผมจะดูตามเป้าหมายท าก าไรท่ีวางไว้ ผมท าก าไร 6 เท่าของความเส่ียงในค่าเงิน EUR/USD 

ฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันเป็นไปได้! 
ถ้าคุณเทรดตรงข้ามกับเทรนด์ คุณต้องมั่นใจว่า Pin Bar ที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่มาก ๆ แล้วพยายามขีดเส้นอะไรไว้
ในตลาดบ้าง ถ้าเงื่อนไขมันเข้ากันจะช่วยคุณได้ แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจอย่าเทรด! 
อดทนรอให้มันเกิดรูปแบบพินบาร์ท่ีสมบูรณ์ ตัวอย่างของพินบาร์ที่สมบูรณ์แบบ ดังนี ้

 

 



 

 

The perfect storm  

 
 

Pin bar เป็นสัญญาณที่ดีท่ีสุดที่ผมใช้มาตลอด 5 ปีในการเทรด  
m

 
 



 

 

 Pin bar ที่เกิดจุดกลับตัวและเทรนด์  

 
Pin bar จากการแกว่งตัวของจุดพักฐาน  



 

 

 
Pin bar ที่กราฟรายสัปดาห์บอกถึงจุดเปลี่ยน  

 

Pin bar จุดกกลับตัวที่มากับเทรนด ์



 

 

 

Pin bar ที่เส้น horizontal  

 
ตัวอย่างของ pin bar ที่เป็นจุดเข้าและจุด Stop loss กับ จุดท าก าไรใน
เทรนด์  

 



 

 

Inside Bar และรูปแบบ Hikkake  
Inside bars 

FAKEY- สัณญาณ break out หลอก 

Inside bar คืออะไร 

 

เข้าเทรดโดยใช้ Inside Bar  - Inside bar คือบาร์ หรือ ชุดของบาร์ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในระยะของบาร์ก่อน

หน้า เช่นมันมีราคาสูงสุด และต่ าสุด ที่สูงหรือต่ ากว่าบาร์ก่อนหน้า(เทรดเดอร์บางคนใช้บาร์ท่ีมีขนาดเท่ากันกับบาร์ก่อน

หน้า) ถ้าใน Time Frame เล็ก ๆ มันจะมีรูปร่างเหมือนสามเหล่ียม 

Inside bar จะบอกช่วงเวลาที่มันยังไม่สามารถบอกทิศทางหรือ มันกระจุกตัว  Inside Bare ส่วนใหญ่จะเกิดตรง

ยอดหรือตรงจุดต่ าสุด และเป็นจุดที่เป็น แนวรับแนวต้าน และการเกิด Breakout 

การเทรดมีความเส่ียงต่ า และมีจุด Stop loss ที่น้อย  

เวลาที่เหมาะที่สุดในการใช้ inside bar คือเมื่อเกิดเทรนด์แรงๆ ถ้าเราใช้ Breake out เราสามารถตั้ง Stop loss 

ที่จุดต่ ากว่าครึ่งแท่งของบาร์ก่อนหน้านี้  
ใช้ได้ดีเมื่อเกิดเทรนด์ในกราฟ 240 นาที และสามารถใช้ในการวิเคราะห์จุดกลับตัวเมื่อคุณเทรดตรงข้ามกับเทรนด์  
Inside bars นั้นท าให้เกิดการเคล่ือนไหวในตลาดน้อย ท าให้เป็นจุดสัณญาณกลับตัวที่ดี ท้ังการเทรดที่ตามเทรนด์
และสวนเทรนด์  
 

 
 



 

 

 

Inside bar ในกราฟ daily 

 

 
 

การสังเกตุ Inside bar 
เม่ือเริ่มเทรด ผมใช้กราฟ Inside Bar ระหว่างวันเม่ือมันคล้อยตามเทรนด์ที่ใหญ่กว่า  
ผมสังเกตุว่า Inside Bar จะเกิดขึ้นหลังจาก Pin Bar แปลกมั๊ย  
ยิ่งเวลาผ่านไป ผมยิ่งเข้าใจประโยชน์ของมันเป็นจุดส าคัญในการเทรดด้วย และยังสังเกตุเห็นอีกว่า การใช้ 
Inside bar เป็นการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงถ้าเกิดมี Inside bar เกิดขึ้น  
ผมสังเกตุเห็นอยู่บ่อย ๆ ว่าเทรนด์ระยะสั้นจะพักฐานหลังจากเกิด Inside bar แต่ว่าเราต้องรอให้ตลาดนั้น
ย้อนกลับมาในทิศทางของเทรนด์ก่อนที่จะเข้าเทรด  
พินบาร์ที่อยู่ใกล้จุดส าคัญจุดต่าง ๆ(เช่น แนวรับแนวต้าน MA Retracement Pivot) จะท าหน้าที่
เหมือนกับร่องรอยการเกิดจุดกลับตัวในทิศทางตรงกันข้าม แต่ว่าไม่ได้เกิดบ่อยนัก  
 



 

 

 
 
Combos (pinbar ต่อด้วย inside bar) 

 
 



 

 

The Fakey หรือ รูปแบบ Hikkake 
“การเข้าเทรดโดยการมองเทรนด์ระยะส้ันเราอาจจะกระโดดเข้าเทรดเร็วเกินไปก่อนท่ีเทรนด์มันจะเปล่ียน ” 
-- Brett N. Steenbarger, Ph.D. 

“เหมือนกับที่นักเขียนพยายามสร้างเหตุการณ์ให้ผู้อ่านได้ชวนสงสัยตลอดเวลา  เจ้ามือหรือขาใหญ่ก็เหมือนกันพวกเขา
พยายามให้คนส่วนมากคิดว่า ราคานั้นได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างแน่นอน แต่จุดประสงค์ของการท า
อย่างนั้นคือ ต้องการให้มันเคลื่อนไหวไปอีกทิศทางหนึ่ง ” 

-- Richard D. Wyckoff, 

The Hikkake (Fakey), False 

 break pattern. 

รูปแบบนี้เป็นท่ีที่เกิดสัญญาณ break out หลอกที่จุดส าคัญต่าง ๆ หรือจุด Breakout  หลอกของ Inside Bar  

แทนที่ตลาดจะทะลุหรือเกิด Breakout ที่รูปแบบ Inside Bar แต่ตลาดเกิดสัญญาณหลอกและย้อนกลับภายใน
วันถัดมา 
ซึ่งมันจะท าให้เกิดการระเบิดของโมเมนตั้มซึ่งสามารถเกิดได้ภายใน 1 วันหรือมากกว่านั้น  
การเกิดสัณญาณหลอกท าให้ทิศทางมันเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม มันจะไม่ได้รับการยืนยันการเกิดเทรนด์ถ้า
ราคามันไม่เคลื่อนไหวหลังจากที่เกิด Inside Bar 3 แท่ง  
มันจะเทรดได้ง่ายถ้ามองด้วยเหตุผลเหล่านี้แต่ว่าเวลาเทรดจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าเราจะใช้สัณญาณ ระหว่างวัน
ก็ตาม  
 

 



 

 

 
Fakey กับกราฟจริง 

 
สัณญาณFakey ที่ดีที่สุด  

Pin bar และ Fakey  อยู่ด้วยกัน สังเกตุเห็นว่าเกิดสัญญาณหลอกขึ้น ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของ Pin 

bar  



 

 

 

 

Event areas และ inside bar 
พื้นที่ที่เกิด Inside Bar ก็คือพื้นที่ของราคาที่เกิดเหตุการณ์ เบรคเอาท์ หรือ เหตุการณ์อ่ืน ๆ  

ผมจะไม่อธิบายซับซ้อนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้มันเข้าใจง่าย  ตลาดนั้น
พยายามวิ่งเข้าหาแนวรับและแนวต้านที่ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น และมันก็จะ
กลายเป็นจุดอ้างอิงของเรา  
ผมจะไม่พูดอะไรมาก แต่ว่าคุณสามารถศึกษาด้วยตัวคุณเอง โดยคุณสามารถ
ระบุที่ที่มันเกิดเหตุการต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าที่เป็นโซนแนวรับแนวต้าน  ต่อไปนี้คือ
ตัวอย่าง 
 



 

 

 

 
การเข้าเทรดที่กราฟ 60นาที และ กราฟ 240นาท ี

การใช้ Price Action ในการเข้าเทรดเทรนด์ที่กว้างกว่า การเทรดโดยใช้ Pin Bar 

บอกจุดกลับตัวในกราฟ 1 ชั่วโมง 



 

 

 
การเทรด แท่งเทียนที่บอกจุดกลับตัวสองแท่งเมื่อมีเทรนด ์ 
ผมใช้สัณญารกลับตัวแค่สองแท่งเมื่อเทรดตอนมีเทรนด์ เฉพาะมันมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าจะเคลื่อนไหว

ตรงข้ามกับเทรนด์ นั่นหมายความว่าผมใช้ Price Action ในการเทรด กันเทรนด์  

รูปแบบแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ว่ามันก็คล้าย ๆ กับ Pin Bar คือเหมือนกับบาร์ที่
เคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วก็เคลื่อนไหวลงอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งแท่ง  
มันให้ผลไม่แตกต่างกันเหมือนกับพินบาร์ แต่ว่าเพื่อให้ชัดเจน  มันจะดีถ้าเกิดว่าบาร์ที่สองนั้นราคา
อยู่ต่ ากว่า จุดต่ าสุดของบาร์แรก หรือสูงกว่า(ขึ้นอยู่กับมันเป็นเทรนด์ทิศทางไหน) ผมจะรอให้มันเกิด 

break out และต้องให้มันสมบูรณ์แบบด้วยเท่านั้น 
ตามตัวอย่างต่อไปนี้   



 

 

 

 

 



 

 

กราฟ 4 ชั่วโมง เหมาะกับเทรนด์และ แนวรับแนวต้าน 

 
 
ตัวอย่าง Pin bar และ Inside bare ในเทรนด์  

 
 



 

 

กราฟ 1 ชั่วโมง และ สัญญาณ  Fakey กับเทรนด ์

 
สัณญาณ Fakey ในกราฟระหว่างวัน ทิศทางเดียวกับเทรนด์  



 

 

ยังจ ารูปแบบกราฟพวกน้ีตอนแรกได้ไหม? ทีนี้พอเข้าใจมากขึ้นรึยัง?  

 
 
สร้างจุดเข้าและก าหนดอัตราก าไรต่อขาดทุนของคุณ  
เลือกวิธีการ หาความเป็นไปได้ และ ท าก าไร  ปฏิบัติตามแผนการของเราและ ต้องมีความอดทน  
สรุป  
คุณได้ใช้เวลาอ่านเกี่ยวกับ Priec Action Trading Course ซึ่งได้เห็นแนวคิดที่ผมพูดถึง แล้วก็การก าหนดภาวะ
ทางจิตใจในการเทรด ความรู้ และ สติปัญญาของผมในน้ี คุณรู้จักเครื่องมือในการเทรดของผมและวิธีการเข้าเทรดโดยใช้ 
Price Action รวมทั้งอื่น ๆ อีกมากมาย  
คุณคงเข้าใจพื้นฐานเรื่อง ความยืดหยุ่นของราคา เทรนด์ และวิธีหาเทรนด์  และวิธีการเทรดโดยใช้ Price Action 

ในช่วงที่มีเทรนด์  
ไม่ว่าวิธีการไหนที่คุณชอบ ผมอยากให้คุณ เลือกมาซักอันหนึ่งแล้วเรียนรู้ให้ช านาญ มือใหม่สามารถเริ่มด้วยการเทรด
ตามเทรนด์ และใช้ Price Action ในการเทรดระหว่างวัน จากกราฟรายวัน  
ตอนนี้คุณมีข้อมูลเหล่านี้ แล้วคุณจะท ายังไงกับมัน? ถ้าคุณศึกษาต่อไป เริ่มเลย ถ้าอยากเริ่มเทรด คุณต้องวาง
แผนการเทรดและเริ่มท าตามแผน  
แผนการเทรดของคุณนั้นจะเกี่ยวข้องกับว่า คุณควรจะเส่ียงเท่าไหร่ต่อการเทรด 1 ครั้ง และ อัตราก าไรต่อความเส่ียง
เป็นเท่าไหร่ และแน่นอนเข้าเทรดตามมวินัยที่คุณได้ตั้งกดไว้ กราฟ daily เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  
ส่วนใหญ่แล้วพวกคุณคงยังสับสนเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ดังนั้น อ่านอีกรอบแล้วก็ดูวีดีโอ  ดูกราฟของตัวเอง ทุก ๆ 
อย่างมันจะไปด้วยกันได้ ถ้าคุณท าตามกฏไม่กี่อย่าง แล้วเชื่อโยงเข้าด้วยกัน ส่วนตัวแล้ว ผมชอบเทรนด์และผมใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการหาเทรนด์  ด้วยเครื่องมือ Fakey Pinbar และ Inside Bar ผมจะใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้ช านาญ  



 

 

มีกลยุทธ์ในการเทรดมากกว่า 10 กลยุทธ์ ที่เห็นในเอกสารนี้ บางอันจะน ามาซึ่งความมั่งคั่ง ถ้าคุณใช้ให้เกิดความช า
นานญ บางอันจะท าให้คุณจนถ้าคุณท าตามเพียงบางข้อ จริง ๆ แล้วคุณก็ควรจะเรียนรู้อย่างอื่นด้วย แต่ไม่มาก  แต่ไม่
ถึงกับเรียนรู้ทั้งหมด แต่ว่าใช้อันหน่ึงที่เข้ากันได้ดีกับบุคคลิกของคุณและเหมาะกับเวลาที่คุณมี  
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องท าตามแผนของคุณ หลังจากนี้ต่อไปจะพูดพถึงพื้นฐานของแผนการเทรดของผมเอง  
 
เคล็ดไม่ลับ  
ผมใช้ New York Close candles. www.fxlite.com หรือ www.tradestation.com หาได้จาก
ที่นี่  
แต่ละวันเมื่อผมตื่นข้นมา ผมจะพยายามหาค่าเงินท่ีจะวิเคราะห์การเกิดสัญญาณ Price Action ต่าง ๆ เช่น 
inside bar, a pin bar, หรือ Fakey setup. 

ถ้าผมระบุการเกิด  inside bar พร้อมกับเทรนด ผมจะมองหาการยืนยัน แต่ถ้ามันสวนกับเทรนด์ ผมจะพยายามหา
การเกิด Fakey ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ จ าไว้เสมอว่า Fakey ไม่ใช่การยืนยันสัณญาณ ณ จุดนี้ ซึ่งหมายความว่าเป็นจุดที่
ราคาอาจจะเคลื่อนไหว   ถ้าเกิด Pin Bar ในกราฟ Daily  ผมจะรอให้มันพักฐานประมาณ 38 – 55 % ของพินบาร์
ก่อนที่จะเข้าเทรด  ถ้าตลาดก าลังมีเทรนด์ แน่นอนว่าผมจะพยายามเข้าเทรดหลังจาก Pin Bar ทันที ถ้าเทรนด์มันเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรง  
ผมจะหาแนวรับและแนวต้านไว้ก่อน และ ตั้งมันไว้ในกราฟแล้ว แต่ว่าผมจะเปล่ียนมันอีกทีถ้ามันเกิดอะไรขึ้น  การ
เคลื่อนไหวของตลาดนั้น ย่อมเปล่ียนแปลงแนวทางในการเทรดระยะส้ัน ตามการใช้จุดสวิงของแนวรับแนวต้าน เราต้อง
ระบุจุดนี้ให้ชัดเจนก่อน  
ผมจะใส่ใจรายละเอียดเรื่องเทรนด์ระยะส้ันเกี่ยวของเส้น EMA 8 และ 21 เหมือนกับท่ีผมท ากับ เส้น EMA 150 

และ 365 ในกราฟ 1 ชั่วโมง 
ผมจะน ามันมาใช้ด้วยกันและดูว่าผมชอบแบบไหนมากกว่า ผมจะตัดสินใจตามความส าคัญเรื่องต่อไปน้ีคือ เทรนด์ 
เงื่อนไขของเส้น MA หรือการเข้าใกล้ เส้นแนวรับแนวต้านของระยะยาวที่เราวางไว้  แล้วสัญญาณจะเกิดขึ้นใกล้กับ
จุดส าคัญเหล่านี้หรือว่าเกิดขึ้นในเทรนด์ที่ใหญ่กว่า?  
ถ้าตลาดมันเป็น sideway จะต้องดูว่ามันมีการทะลุแนวรับแนวต้านในคืนที่ผ่านมาหรือ? ถ้ามี ผมจะมาร์คจุดนั้นไว้
ในกราฟของผม  
ส่วนใหญ่ สัณญาณ  Fakey  จะเห็นได้ชัดเจนในตอนท่ีตลาดมีเทรนด์ หรือว่าเกิดใกล้กับแนวรับแนวต้าน หรือจุดที่
เป็นจุดพักฐานดังนั้นเราควรจะเข้าเทรดเมื่อเราสามารถจุดส าคัญ ๆ เหล่านี้ได ้
การใช้ Inside bar ในกราฟ Daily ก็ต่อเมื่อมันเกิดรูปแบบชัดเจนพร้อมกับเทรนด์ที่แรง เมื่อผมเทรดโดยใช้จุด 
Break out ของ Inside Bar ผมอยากจะให้มันเล็กว่า แท่งเทียน 4 แท่งสุดท้าย หรือว่า 7 แท่ง(กราฟ Daily)  ยิ่งใกล้
แนวรับแนวต้านน้อยเท่าไหร่ มันยิ่งมันคาดเดาได้ง่ายว่ามันจะไปทิศทางไหน แต่ถ้ามันเกิดขึ้นใกล้กับแนวรับแนวต้าน คุณ
ต้องรอให้มันเกิด Break out กับแนวรับแนวต้านก่อนท่ีจะเข้าเทรดโดยใช้ Inside Bar ด้วย  
ผมจะบันทึก Daily inside bars แม้ว่ามันจะกลายมาเป็น รูปแบบ Fakey ก็ตาม  
ถ้ามันเกิดเทรนด์ในกราฟ Daily พร้อมกับเกิดสัญญาณ Price Action ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ผมจะเข้าเทรดใน
ทิศทางของเทรนด์ใช้จุดการเคล่ือนไหวที่มันตรงข้ามกับเทรนด์เป็นจุดเข้าเทรด ในการเข้าเทรดบริเวณเส้น EMA 8 หรือ 
21 หรือ 50 วันซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้กับกราฟ ชั่วดมงได้เช่นเดียวกัน  
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 pin bar  ในกราฟ Daily พร้อมกับ  inside bar ที่ตามมามันเป็นสัณญาณที่มีพลัง และถ้ามีเทรนด์ยิ่งดี หรือ
สัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้กับเส้นต่าง ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน MA หรือ อื่น ๆ  
 

เคล็ดลับส าหรับการเทรดกราฟระหว่างวัน  
ผมจะเทรด Pin bar 4 ชั่วโมงเมื่อตลาดมีเทรนด์ข้างใดข้างหนึ่งชัดเจน ของเทรนด์ไลน์หรือว่าเกิดภายใน
ทิศทางที่เกิดความชันของเส้น EMA 150  

ผมจะเทรด Pin bar 4 ชั่วโมง หรือ Fakey 4 ชั่วโมง หรือ Inside Bar 4 ชั่วโมงในทิศทางเดียวกับเท
รนด์ 
เม่ือเราเหทรดเส้น EMA 150 และ 365 ในกราฟ ชั่วดมง เราจะเข้าเทรดโดยใช้สัญญาณจาก 4 ชั่วโมง
ด้วย. 

ในกราฟ 4 ชั่วโมงและ 1 ชั่วโมง ผมจะมองหาจุด Break out หลอก ที่แนวเส้น แน้วต้าน แนวรับ ซึ่งมักจะ
มีสัณญาณอ่ืน อยู่รอบ  ๆ มัน  
ผมจะเทรดกราฟ 4 ชั่วโมง โดยใช้ Pin Bar และ Inside Bar เม่ือตลาดนั้นเกิดเทรนด์ชัดเจนในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง หรือทิศทางเดียวกันกับความชันของเส้น EMA 150 ในกราฟชั่วโมง (เราจะใช้มันด้วยกันเพื่อตัดสิน
เทรนด์)  
Pin Bar หรือ Fakey ขนาดใหญ่ที่เกิดในกราฟ 1 ชั่วโมง ที่เกิดกับสัญญาณไหนก็ตราที่ท าให้เกิดเทรนด์
นั้นเป็นสัณญาณการเทรด สัณญาณ  New High หรือ New Low นั้นเป็นสัณญาณที่ดีของเทรนด์ที่แรง  
คุณอาจจะอยากใช้ สัณญาณ Pin Bar หรือ Inside Bar ในกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ กราฟ 4 ชั่วโมงในการ
ตัดสินว่าจะเทรดกราฟ Daily หรือไม่ จ าไว้ว่า กราฟที่เราใช้มันจะใช้ได้ดีเมื่อมันอยู่ในแนวเดียวกัน  Pin Bar ใน
กราฟ วันนั้นจะถูกยืนยันสัณญาณจากกราฟ Time Frame ระหว่างวันอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในวันเดียวกัน 
หรือวันถัดไป  
สุดท้าย 
 Stop Loss หรือ Take Profit นั้นมีส่วนส าคัญในการที่จะท าให้คุณมีความช านาญในการเทรดแบบ 
Price Action เป็นพื้นฐานที่จะท าให้คุณม่ันใจในแนวทางที่คุณเลือก 

ระบบของคุณคือ Price Action ให้คุณพยายามอ่านกราฟ และพยายามค้นหา ระดับหรือจุดส าคัญต่าง ๆ
เช่น Pin bar inside bars และ false breaks (Fakey). 

เม่ือเวลาผ่านไปคุณจะพัฒนากลายเป็นนักเทรดที่ดีโดยการใช้ ระบบการจัดการการเงินของคุณเอง การตั้งจุด
ขาดทุนและจุดท าก าไร ผมไม่สามารถให้คุณในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่า ตลาดนั้นมันเปลี่ยนไปตลอดเวลา ผมให้
คุณเกี่ยวกับสัณญาณการเทรดที่ผมใช้ได้ดี ตอนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะหามันและจัดการออร์เดอร์เทรดของ และให้
คุณสบายใจกับการเทรด  



 

 

ผมจะพูดอีกครั้งว่า ไม่มีระบบหรือว่าวิธีการใดที่จะเข้าและออกได้ถูกต้องตลอด  ระบบของผมนั้น มันจะบอก
จุดเข้าของมันเอง เม่ือมันเข้าเง่ือนไขการเข้าเทรด ผมจะพยายามหาจุด Stop loss และจุดท าก าไร และถ้าผมใช้
อัตราความเสี่ยงต่อก าไรเท่ากับ  2.5 ต่อ 1  หรือมากกว่านั้น ผมจะได้ก าไรที่จะมาดูแลพอร์ทของผมต่อไป  
ให้คุณจ าไว้อยู่เสมอ ว่า ตลาดจะเคลื่อนไหวเพียง xyz % ต่อสัปดาห์ ถ้าคุณต้ัง Stop Loss ไว้กว้าง จุดท า
ก าไรของคุณก็จะกว้างไปด้วย และคุณควรจะใส่ใจกับ Time Frame วัน หรือ รายสัปดาห์  
ให้คุณมีความอดทนและอย่าลังเลเมื่อสัณญาณเทรดเกิดขึ้น  
คอร์สนี้ ยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ว่า สิ่งที่คุณจ่ายมามันคุ้มค่าเป็นสิบเท่ากับมูลค่าที่คุณได้จ่าย  
มันค่อนข้างใช้เวลาในการเอาเนื้อหาเหล่านี้รวมเข้าด้วยกัน และผมก าลังเรียนรู้จที่จะอธิบายสิ่งต่าง ๆ อยู่ 
ฉะนั้นของให้อดทน  
 

โชคดี และ เทรดอย่างปลอดภัย  
 

ถ้ามีค าถาม กรุณา Email มาที่ : mavericktrading@bigpond.com  

Nial Fuller 

 

mailto:mavericktrading@bigpond.com

