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บทน า 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการอ่าน 

ค าเตือน 

หนังสือนี้ไม่เหมำะกับมือใหม่ในตลำด Forex และมกีำรใช้ค ำศัพท์ 

ท่ีไม่ได้อธิบำยไว้พอสมควร ตัวอย่ำงเช่น MACD ซึ่งเป็น 

indicator บอกพฤติกรรมรำคำชนิดหนึ่งในตลำด Forex กำรใช้

ค ำศัพท์แบบนี้อำจจะท ำให้ท่ำนงงได้ ถ้ำหำกท่ำนเพ่ิงเข้ำมำใน

ตลำดได้เพียง 1-2 เดือน ยังมีค ำศัพท์อีกมำกมำย ท่ีท่ำนต้องท ำ

ควำมเข้ำใจ ขอให้อยู่ในตลำดไปก่อนและทดลองแบบลองผิดลอง

ถูกไปก่อน ค่อยมำเก็บ Item ทีละเล่ม 

 

หนังสือนี้เป็นหนังสือแบ่งปันประสบกำรณ์กำรเทรดและกำรใช้

งำน MACD เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น และวัตถุประสงค์ของ MACD 

มีเพียงวัตถุประสงค์เดียวส ำหรับผู้เขียน คือ ใช้บอกจุดเข้ำเทรด

และกำรถือออเดอรไ์ด้เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ไม่สำมำรถบอกจุด
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ออกจำกกำรเทรด ไม่สำมำรถบอกเรื่องกำรจัดกำรกำรเงิน ไม่

สำมำรถบอกทิศทำงในกำรเทรดได้ และหนังสือนี้ไมไ่ด้รับรองว่ำ

ท่ำนจะท ำก ำไรได้หลังจำกท่ีอ่ำนมันจบ 

 

สิ่งท่ีท่ำนต้องรับรู้อีกอย่ำงเกี่ยวกับกำรเทรดคือ กำรเทรดไม่

สำมำรถเข้ำถึงก ำไรได้ด้วยเคร่ืองมือใดเพียงชนิดเดียว แต่ต้องไล่

เก็บองค์ประกอบของกำรเทรดให้ครบแล้วจึงค่อยฝึกฝีมือ 

องค์ประกอบของกำรเทรดแต่ละคนใช้เวลำเก็บไม่เท่ำกัน ซึ่ง

อำจจะใช้เวลำ 5-10 ปีได้เลย ดังนั้นท่ำนต้องเข้ำใจว่ำ เนื้อหำใน

หนังสือนี้คือองค์ประกอบเล็ก ๆ ของสิ่งท่ีต้องใช้ในตลำดทั้งหมด 

ถ้ำหำกท่ำนสนใจในประสบกำรณ์ของผม ผมแนะน ำหนังสือ 

“หลักการลงทุนใน Forex” และ “หลักการเก็งก าไรในตลาด 

Forex” ครับ 
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ไม่ได้มาขายอะไรที่หาได้ฟรีในเน็ต 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคั่นเวลำอ่ำนครับ ระหว่ำงท่ีผมพัฒนำ EA 

อยู่นั้นผมพยำยำมหำเคร่ืองมือท่ีบอกเทรนด์โดยใช้ MACD แต่ผม

พบรูปแบบอย่ำงหนึ่ง คือ กำรเคล่ือนไหวท่ีค่อนข้ำงมีรูปแบบท่ี

ชัดเจน มันท ำให้ผมคิดว่ำ ผมน่ำจะท ำกำรบันทึกรูปแบบกำรเทรด

ของ MACD ไว้ เออ…เรำก็น่ำจะท ำเป็นหนังสือมันซะเลย ไหน ๆ 

ก็ไหน ๆ แล้วก็ให้ได้ประโยชน์กันหลำย ๆ ทำง ผมก็ได้ใช้ คนอื่นก็

ได้อ่ำน นี่จึงเป็นท่ีมำของหนังสือเล่มนี้ครับ  

 

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ MACD แต่ถ้ำใครเคยอ่ำนงำนเขียนของผม 

หนังสือของผมก็จะไม่ได้พดูถึงสิ่งท่ีมีแจกฟรี หรือหำอ่ำนได้ตำม

อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ของท่ีมันหำอ่ำนได้ฟรีตำมอินเทอร์เน็ตถ้ำมัน

ใช้ได้จริงก็คงรวยกันไปหมดแล้ว บำงอย่ำงมันก็อำจจะมีกำรพูดถึง

บ้ำง แต่ส ำหรับหนังสือของผม ผมคงไม่เอำประวัติของ MACD มำ

พูด หรือว่ำใครเป็นผู้สร้ำง ผู้อ่ำนคงสำมำรถหำอ่ำนได้ตำม 

Google ดีกว่ำครับ 
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หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำระบบเทรดโดยใช้กำร

เรียนรู้ของเคร่ืองจักร (Machine Learning) ส่วนมำกผมจะเขียน

หนังสือจำกประสบกำรณ์ของผมเองครับ แล้วท ำไม Machine 

Learning มันจะมำเกี่ยวกับ MACD ได้อย่ำงไรต้องเท้ำควำมกัน

ยำวหน่อย ผมเลยเอำมำอธิบำยในนี้ก็แล้วกันครับ  

 

ปกติแล้ววิธีกำรท่ีใช้ในกำรเรียนรู้ของเคร่ืองจักรหรือ Machine 

Learning นั้นจะใช้วิธีกำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ ตัวอย่ำง กำร

วิเครำะห์รำคำที่เป็นท่ีรู้จักดีได้แก่ Time Series Analysis หรือ 

กำรวิเครำะห์ท่ีมีล ำดับเวลำต่อเนื่องเหมือนกรำฟแท่งเทียนท่ีเรียง

ตัวกันนั่นแหละเป็นศำสตร์กำรวิเครำะห์รำคำโดยใช้ตัวมันเอง 

หรือ รำคำในอดีตมำวิเครำะห์กำรเคล่ือนไหวของรำคำในอนำคต 

หรือแม้แต่ Regression หรือ สมกำรถดถอยในกำรวิเครำะห์กำร

พยำกรณ์รำคำของ Forex โดยใช้หลักกำรท่ีเรียกว่ำ Moving 

หรือก็คือ กำรก ำหนดจ ำนวนแท่งในกำรค ำนวณแบบเคล่ือนท่ี 
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ภำพที่ 1 กำรก ำหนดจ ำนวนแท่งในกำรค ำนวณแบบเคลื่อนที่ 

ท่ีมำ: โปรแกรม Metatrader (MT4) 

 

ผมก็ต้องบอกว่ำอย่ำงนี้ครับ ด้วยหลักกำรแบบ Moving นี้แหละ

ครับท่ีท ำให้ระบบเทรด หรือ EA ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ผลเลย ท ำ

ไมหน่ะหรือ ก็เพรำะว่ำในโลกของควำมเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่ำง

มันไม่ได้คงที่หรือตำยตัวหน่ะสิครับ  
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มันหมำยควำมว่ำอย่ำงไร หมำยควำมว่ำ ในโลกของกำรเทรด 

ขนำดควำมยำวของเทรนด์มันไม่แน่นอน บำงเทรนด์มันยำวแค่ 

10 แท่งเทียน บำงเทรนด์มันยำวและกินเวลำถึง 1,000 แท่งเทียน

ก็มี บำงเทรนด์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ เช่น ขึ้น 10 แท่ง ลง 20 

แท่ง ขึ้น 30 แท่ง ลง 10 แท่ง สลับกันไป พอนึกภำพออกไหม

ครับ ว่ำปรำกฏกำรณ์ในตลำด Forex เป็นแบบนี้ แต่พอเรำจะวัด

ควำมยำวเทรนด์ของ MACD เรำกลับใช้ค่ำคงท่ี (ค่ำท่ีตั้งค่ำ 

MACD) ในกำรวัดและใช้มันไปตลอดทุกเทรนด์มันเลยใช้ไม่ได้ ซึ่ง

ถ้ำผู้อ่ำนคิดว่ำปรำกฏกำรณ์แบบนี้เป็นจริง เรำก็อำจจะมีส่วนของ

ควำมคิดเห็นพ้องกับเนื้อหำในหนังสือเล่มนี้แล้วหล่ะครับ  

 

 
ภำพที่ 2  กรำฟแท่งเทียนค่ำเงิน GBPJPY 
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ในภำพเป็นกรำฟแท่งเทียนค่ำเงิน GBPJPY กรำฟ 4H จะเห็นว่ำ

ใช้เส้น MA เส้นเดียวค่ำ 10 MA ในกำรค ำนวณ แต่ว่ำจ ำนวนแท่ง

ของเทรนด์ ควำมยำวของแท่งไม่ได้เท่ำกัน ถ้ำเรำมองใน Time 

Frame เล็กอย่ำง 4 ชั่วโมงเรำอำจจะไม่เข้ำใจ แต่ถ้ำเรำมองไปใน 

Time Frame ใหญ ่เรำจะเห็นเลยว่ำ กำรเกิดพฤติกรรมรำคำ

สลับขึ้นลงไปมำใน Time Frame เล็กนั้น มันจะเต็มไปด้วย

สัญญำณหลอก และใน Time Frame ใหญ่มันจึงมีสัญญำณ

ชัดเจน ดูรูปต่อไปนี้  

 

 
ภำพที่ 3  กรำฟแท่งเทียนค่ำเงิน GBPJPY 
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นี่เป็นรูปกรำฟ GBPJPY ใน Time Frame 4H จะเห็นว่ำสัญญำณ

หลอกเต็มไปหมด มันท ำให้กำรเทรดของเรำได้รำคำแพงเพรำะว่ำ 

MA มันให้สัญญำณช้ำ แล้วเรำต้องออกจำกออเดอร์เทรดเพรำะ

มันเปลี่ยนทิศทำงตัดขึ้นตดัลงเนื่องจำกคิดว่ำมันจะเปลี่ยนเทรนด์

แล้ว ท้ังนี้ก็เพรำะว่ำลักษณะของเทรนด์มันมีหลำยรูปแบบ ซึ่ง

รูปแบบเทรนด์นี้เรำลองไปดู Time Frame ท่ีเป็นคลื่นเทรนด์จริง 

ๆ ของมันในช่วงเวลำเดียวกันนี้  

 

 
ภำพที่ 4 กรำฟ GBP JPY Time Frame Week 



xiii 
 
ภำพข้ำงบนเป็นกรำฟช่วงเวลำเดียวกัน แต่ว่ำเป็น Time Frame 

Week นั่นเพรำะว่ำเทรนด์มันเกิดใน Time Frame ใหญ่ แต่กว่ำ

จะขึ้นแค่นั้น ใน Time Frame 4 ชั่วโมงมันแกว่งตัวขึ้น ๆ ลง ๆ 

ได้เป็นสิบรอบแล้วจบด้วยกำรขึ้น เพรำะว่ำ 1 แท่งของ Time 

Frame Weekly มันเท่ำกับ 30 แท่งของ Time Frame 4H เลย 

 

ก็ถ้ำหำกว่ำท่ำนเห็นว่ำมันเป็นแบบนั้นจริง ผมก็จะชี้ให้เห็นว่ำ

ท ำไม indicator ส่วนใหญ่ใชไ้ม่ได้ เพรำะอะไร? เป็นแบบนี้ครับ 

ถ้ำหำกรำคำเคลื่อนไหวตำมระยะทำงท่ีไม่แน่นอนอย่ำงท่ีผมว่ำ 

เวลำเรำใส่ indicator เข้ำไป เรำจะมีกำรตั้งค่ำ Parameter ของ 

indicator อย่ำงหนึ่ง เช่น Moving Average (10) หรือก็คือ กำร

ใช้ค่ำค ำนวณ Moving Average 10 แท่งสุดท้ำยมำค ำนวณ

ค่ำเฉลี่ย  

 

ลองเอำภำพแรกท่ีผมอธิบำยมำประกบกับสูตรค ำนวณดูครับ 

สมมติว่ำแท่งเทียนยำว 5 แท่งแล้วมันเปลี่ยนเทรนด์ แต่เรำใช้ 
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Moving Average 10 แท่ง มันหมำยควำมว่ำ กำรใช้ค่ำเฉลี่ย 10 

แท่งมำค ำนวณควำมเร็วเทรนด์ 5 แท่งท่ีมันเปลี่ยนแล้วมันก็

กลำยเป็นว่ำ Indicator ตวันั้นจะใช้ไม่ได้ มันก็เลยกลำยเป็น

ปัญหำตำมมำทีหลังว่ำ “ไอ้ Moving Average ท่ีว่ำจะใช้บอกทิศ

ทำงกำรเคลื่อนไหวรำคำช่วงแกว่งตัวสั้น ๆ แบบนั้นไม่ได้” 

 

เซียนเทรดหลำยคนบอกว่ำ อ๋อ!!!! ไอ้ Moving Average มันใช้

บอกเทรนด์ เรำไปใช้วัดกำรเคลื่อนไหวช่วง Sideway มันก็ไม่

ไดผ้ลหน่ะสิ ไม่ใช่ครับ Sideway มันก็แค่เทรนด์ท่ีระยะมันสั้นกว่ำ

เท่ำนั้นเอง ตำมท่ีผมยกตัวอย่ำง Time Frame 4 ชั่วโมงและ 

Time Frame Week นั่นแหละ ปัญหำมันไม่ได้อยู่ท่ีตรงนั้น 

ปัญหำคือ กำรใช้ indicator เพ่ือพยำกรณ์รำคำนั้น มันย่อม

เคล่ือนไหวช้ำกว่ำรำคำอยู่แล้ว เพรำะว่ำ Indicator ท่ีค ำนวณมำ

จำกรำคำมันจะไปเร็วกว่ำรำคำได้อย่ำงไร? 
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ภำพที่ 5 Sideway ใน Time Frame 4 ช่ัวโมง 

 

Sideway ในกรอบ Time Frame 4 ชั่วโมง 
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จำกภำพข้ำงบนถ้ำเรำขยำยไปดู Time Frame เล็กในช่วงเวลำ

เดียวกัน คุณจะเข้ำใจว่ำ ท ำไม Sideway ใน 4 ชั่วโมง ถึงเป็นเท

รนด์ใน Time Frame เล็กกว่ำ เรำจะขยำยไปท่ี 5 นำทีกัน  

 

 
ภำพที่ 6 กรำฟแท่งเทียนค่ำเงิน GBPJPY Time Frame 5 นำที 

 

ภำพใน Time Frame 5 นำทีคุณจะเห็นเลยว่ำไอ้ที่เรียกว่ำ 

Sideway มันมีเทรนด์ขึ้นลงชัดเจนเลย เพรำะฉะนั้นเทรนด์ ใน 4 

ชั่วโมงมันก็ไม่แตกต่ำงกันหรอกครับว่ำ มันจะเป็นแค่ Sideway 

แท่งหนึ่งหรือสองแท่งในกรำฟ Week หรือกรำฟ Month  
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นี่เป็นปัญหำเบสิคท่ีเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ำใจ แล้วก็มัวแต่

ไปงมหำ Indicator เทพ ๆ เพื่อท่ีจะน ำมำตอบโจทย์ทุกอย่ำง 

กล่ำวคือ indicator ท่ีตั้งค่ำครั้งเดียวแล้วมันใช้ได้ตลอดไป หรือก็

คือมันเป็นปัญหำกำรรับรู้ของเทรดเดอร์ท่ีส ำคัญอย่ำงแรกที่ผม

เจอในกลุ่มนักเทรดหน้ำใหม่ หรือจริง ๆ แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ว่ำคนอื่นคิดยังไงแบบไหน แต่เอำเป็นว่ำ หลักกำรของมันต้องมี

เหตุมีผลสอดคล้องกันครับ  

 

เมือ่เทรนด์เปลี่ยน กำรใช้งำนของ Indicator ก็ต้องมคีวำม

เหมำะสมตำมเหตุและผลของมัน เมื่อควำมยำวเปลี่ยนก็ควรจะมี

กำรตั้งค่ำ indicator ให้มันเหมำะสมกับเทรนด์หรือว่ำเปลี่ยน 

indicator ไปเลยจะดีกว่ำ กำรใช้ indicator มันจึงเป็นท้ังศำสตร์

ของกำรพยำกรณ์ และศิลปะแห่งกำรใช้งำนเครื่องมือในกำร

วิเครำะห์รำคำ อย่ำงนี้แหละครับ 
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มำถึงตรงนี้หลำยคนคงเห็นบ้ำงแล้วหล่ะว่ำ ท ำไมปัญหำของกำร

ใช้ indicator ในกำรเทรด Forex มันมำจำกอะไร แต่ในหนังสือ

เล่มนี้ผมก็ไม่ได้พูดแค่นี้หรอกครับ ผมพูดถึงกำรใช้งำน MACD 

แบบเจำะลึก ละเอียดอย่ำงท่ีไม่เคยเขียนท่ีไหนมำก่อน 

 

ในบรรดำ Indicator ท้ังหมดในตลำด Forex เคร่ืองมือท่ีผมถนัด

ท่ีสุด มี 3 ตัวคือ Bollinger Band, MACD, และ Stochastic 

ครับ จะเห็นว่ำผมมีท้ังเคร่ืองมือบอกเทรนด์และบอกกำร

เคล่ือนไหวระยะสั้น หรือท่ีเรียกว่ำ Sideway แต่ผมอำจจะเห็นว่ำ

มันเป็นเทรนด์ระยะสั้นครับ เล่มนี้เขียนถึง MACD อย่ำงเดียว

เท่ำนั้นครับ เพ่ือให้ได้ใช้งำนกันได้เก่งไปเลย มันจึงมีรำยละเอียด

พอสมควร 

 

ก่อนจำกกันหัวข้อนี้นะครับ จ ำไว้ “คลื่นในตลำดมันก็ไม่แตกต่ำง

จำกคลื่นในอ่ำงเก็บน้ ำ หรือทะเลหรอกครับ ในคลื่นลูกใหญ่จะมี

องค์ประกอบเป็นคลื่นลูกเล็กอยู่เสมอ” ขึ้นอยู่กับเรำ Focus คลื่น
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ลูกไหน ถ้ำเรำเล่นคลื่นลูกใหญ่ เทรดนำน ๆ ครั้ง มันก็ไม่ทันใจ 

ควำมอยำกรวยเร็วของเรำที่เข้ำมำในตลำด Forex อีก กว่ำคล่ืน 

Time Frame weekly จะมำ รอจนหัวหงอกเพรำะมันมำที 3 - 4 

ปีครั้ง แต่แน่นอนถ้ำได้ก็อิม่เลยหล่ะเพรำะมันลูกใหญ่  

 

ครัน้พอเรำไปเทรดคลื่นลูกเล็ก ๆ แล้วเทรดด้วย lot เล็ก ๆ หรอ? 

ก็ไม่ทันใจท ำก ำไรไม่ทันรวยครับ ก็ไม่รู้จะเข้ำมำเทรดในตลำด 

Forex กันท ำไมอีก เทรดเดอร์หน้ำใหม่ก็ทนรวยไม่ไหวหรอกครับ 

พวกเค้ำก็เลยเทรดคลื่นลูกเล็กใน Time Frame เล็ก ๆ แล้วก็ใส่ 

Lot ใหญ่ ๆ ผลสุดท้ำยคืออะไรหน่ะหรอ???   ล้ำงพอร์ทสิ 

 

มันก็เหมือนเรือท่ีคุณท่องอยู่ในทะเลนั่นแหละ คุณมีเรือใหญ่ เจอ

คลื่นใหญ่ ๆ ไม่บ่อยคุณก็ไม่ตื่นเต้น คุณอยำกเจอคลื่น (เทรนด์) 

บ่อย ๆ ทำงโบรกเกอร์เขำก็ให้ควำมสำมำรถในกำรหดขนำดเรือ

ให้เล็กลง (Leverage สูง ๆ) ท ำให้คุณเทรดได้หลำยคลื่นมำกขึ้น 

แน่นอน พอคลื่นลูกใหญ่มำจริง ๆ เอำแค่ระดับ Time Frame 4 
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ชั่วโมงมำ คุณกล็้ำงพอร์ทกันเต็มไปหมด เพรำะว่ำคุณเล่นไปเทรด

ระดับ Time Frame 15 นำที แต่ไปส่ง Lot ขนำดเดียวกันกับท่ี

ส่งท้ังหมดของ 4 ชั่วโมง มันก็ตำยสิครับ เรือล่ม (ล้ำงพอร์ท)  

 

ในตลำด Forex เทรนด์เป็นคลื่นท่ีคุณจะต้องขี่คลื่นไปให้ได้ไกล

มำกท่ีสุดเหมือนนักโต้คลื่น จะท ำยังไงให้เรือคุณไม่จม คลื่นเป็นสิ่ง

ท่ีคุณต้องเรียนรู้ คลื่นเป็นสิ่งท่ีคุณต้องจับจังหวะและท ำควำม

เข้ำใจ เมื่อคลื่นมันท ำให้คุณไปได้ไกล แน่นอนว่ำผลตรงข้ำม มันก็

จมเรือคุณได้เช่นกัน  

 

กำรเทรด Forex ก็ไม่ต่ำงจำกกระดำนโต้คลื่น มือใหม่เพิ่งเข้ำมำก็

อยำกจะโต้คลื่นตั้งแต่วันแรกแล้ว ท้ังท่ีร่ำงกำยยังไม่แข็งแรง ยืน

บนบอร์ด เอำตัวเองขึ้นบอร์ดยังไม่มีแรงเลย ก็อยำกท ำก ำไรกัน

แล้ว ไม่ต่ำงจำกนักเซิร์ฟบอร์ดหรอกครับ เขำก็ล้มบนบอร์ด หลุด

จำกบอร์ดเป็นพัน ๆ ครั้ง กำรเทรดก็เหมือนกัน คุณจะต้องล้มจน
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เข้ำใจนู่นแหล่ะ ผมถึงบอกว่ำมันต้องใช้เวลำเป็น 10 ปีถึงจะ

ช ำนำญ 

ปัญหาของการเทรดไมไ่ด้อยู่ที่เครื่องมือ 

ถึงแม้ว่ำจะเขียนเรื่องกำรใช้ indicator แต่ส ำหรับผู้อ่ำนซึ่งผมก็ไม่

รู้ว่ำท่ำนเป็นผู้อ่ำนหน้ำใหม่หรือไม่ หรือว่ำเป็นผู้อ่ำนท่ีเคยอ่ำน

หนังสือของผม ผมขอชี้แจงก่อนว่ำ  

 

“ล าพังแค่ Indicator มันไม่ได้ท าให้ท่านประสบ

ความส าเร็จในการเทรดได้”  

 

กำรเทรดมันมีองค์ประกอบหลัก ๆ 4 อย่ำง ได้แก่ Mindset, 

Money, Method, Management เป็นอย่ำงน้อย ซึ่ง

องค์ประกอบท้ัง 4 อย่ำงนี้ ผมทยอยเขียนเป็นหนังสือออกไปเร่ือย 

ๆ ให้ผู้อ่ำนได้ค่อย ๆ ท ำควำมเข้ำใจ  

 


