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 เล่มนี้ถือเป็น เล่มที่ 2 ที่จะมาจากประสบการณ์ตรง ล้วนๆที่ผม

ต้องการถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความละเอียดที่มัน มีอะไรมากกว่าที่เรา

เห็นในตลาด FOREX  ผมเชื่อว่าผู้ที่ได้ซ้ือหนังสือเล่มน้ีไปล้วนแล้วแต่ เทรดมา

มากพอสมควร และผมม่ันใจว่าเน้ือหาที่ผมจะถ่ายทอดต่อจากน้ี บางครั้งมัน

อาจเป็นมุมมองความคิดของหลายๆท่านที่เคยคิดแบบเช่นเดียวกันกับผม แต่

มันขาดคนสนับสนุนความคิด เพราะว่าเราได้แต่ศึกษาทฤษฎีแม่บท ที่อาจจะ

พูดได้เหมือนกฎตายตัว แทบจะคัดลอกกันมาจากรุ่นสู่รุ ่น แค่เปลี่ยนสีสัน 

หรือ การนำเสนอ แค่น้ัน แต่เน้ือในมันคือ เน้ือหาเดิมๆ ถามว่าใช้ได้ไหม มัน

ใช้ได้ครับ แต่ ลองมองในแง่มุม ผู้ล่า หรือ ผู้ที่อยู่เหนือความคิดคนส่วนใหญ่ 

หรือ ที่เรียกว่า ผู้ที่ใช้ความคิดทางจิตวิทยา  หากทุกคนในตลาดรู้ในสิ ่งๆ

เดียวกันเหมือนกันหมด แล้ว ใครจะเป็นผู้ชนะ  ใช่แล้วหละครับ  ลองนึกภาพ

ตามนะครับ เคยสังเกตไหมว่า ตัวอย่าง เราใช้ Fibonacci ในการเทรด เม่ือ

ราคาถึงตำแหน่งที่  61.8%  ทุกคนจะต้องคิดว่า มันเป็นจุดสิ้นสุดการพักตัว 

และต้องไปต่อ ตามแนวโน้ม ที่กราฟเคลื่อนที่มา   หลายๆครั้งเราเข้าตรง

ตำแหน่ง เราจะรู้สึกมั ่นใจ เพราะ ทฤษฎีมันบอกแบบนั ้น  แต่หากคนคิด

เหมือนกันแบบนั้นเยอะๆ กราฟมันจะลงหรือขึ้นตามที่เราคิดไหมครับ  ถ้า

หากเราเป็นโบรกเกอร์หรือ เจ้ามือ  เราจะให้กำไรลูกค้าทีละเยอะๆไหม ใช่

แล้วหละครับ ไม่แน่นอน เพราะฉะนั้น เคสนี้ กราฟอาจยกตัวหรือไหลลงไป 

ในตำแหน่งถัดไป นั่นก็คือ 76.4 หรือ 78.6 ก่อนที่จะไปตามความคิดก็ได้  

หรือ อาจสวิงไปที่ตำแหน่ง High หรือ Low เดิม ก่อนที่จะกลับมาแบบเดิมที่

เราคิดไว้แต่แรก 



 เคสที่สอง ลองนึกภาพ hammer ในกราฟเทรนขาขึ ้นหรือขาลง 

สวยๆ เลย แต่กราฟก่อนหน้าน้ัน เป็นเทรน ขึ้น หรือ ลง มาอย่างรุนแรง  ใน

วันนั้นๆ กราฟแท่ง daily ปิดเป็น hammer ซึ่งเป็นสัญญานการกลับตัว ใน

ตำแหน่ง แนวรับ และ แนวต้านในอดีต   เราก็คิดว่ามันต้องกลับตัวแน่ๆ 

หลังจากนั้นเราก็เข้าออเดอร์ buy หรือ sell ไป  เพราะอยากได้ตำแหน่ง

ราคาที่ดีที่สุด  บางคนอาจแม่น ทฤษฎีมาก จัดไปเลย 1.0 2.0 3.0  ก็ว่ากัน

ไปแล้วแต่ทุนหน้าตักแต่ละคน แต่ๆๆๆ กลับมาที่สถานการณ์จริง กราฟในวัน

ถัดไป กลับเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม  ผมจะยกตัวอย่างจากเคสน้ี จะเกิดขึ้น 

2 กรณี  คือ กราฟกลับเทรนจริง แต่หลอกว่า หลุดแนวรับหรือแนวต้าน ที่

กราฟได้ทำไว้ในรูปแบบ Hammer ทำให้โดน SL ไปก่อนแล้วเป็นไปตามที่คิด  

อีกกรณีคือ กราฟวันนั้นๆ ปิดเป็น Engulfing ทำให้ hammer วันก่อนหน้า

เป็น False ทันที 

 มาถึงตรงนี้ เริ่มอมยิ้มยังครับ .... ที่ผมกล่าวไปข้างต้น หลายๆคน

เคยประสบ และ พบเจอเหตุการณ์แบบน้ีมาแน่นอน  ใช่แล้วครับ ผมก็เจอมา

เหมือนกัน  สิ่งที่ผมอยากจะสื ่อก็คือ ตลาด FOREX มันไม่มีอะไรแน่นอน 

100%  ไม่งั้นพวกความจำ IQ สูงๆ มันก็รวยมหาศาล เพราะความจำมันดี 

ตลาดน้ี มันต้องใช้ ทั้งทักษะความรู้ ด้านจิตวิทยา หรือ เดาใจตลาดให้ได้ด้วย  

ถ้าหลายๆคนอ่านมาถึงตรงน้ี แล้วไม่เห็นด้วยกับความคิดผม ก็อย่าซ้ือหนังสือ

เล ่มน ี ้ เลยคร ับ เพราะ เน ื ้อหาของผมจะไม ่ เหมาะสำหร ับพวกคุณ  

เ พ ร าะ ผม  ละลายพฤต ิ ก ร ร มทางค วามค ิ ด  ของพวกค ุณ ไม ่ ไ ด้   

ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ หรือ เอาความคิดของผมไปปลูกฝังไว้

ในหัวพวกคุณ แต่หนังสือที่ผมตั้งใจพิมพ์ และ ถ่ายทอดออกไป ผมอยากให้



ทุกคนที่อ่าน ได้รู้ว่า ผมเจอเหตุการณ์ แบบน้ันมา แบบน้ีมา แล้วผมตัดสินใจ

กับมันอย่างไร  และก็ใช้เหตุการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียน เพื่อเทรด และ 

อยู่รอดในตลาดนี้มา   ผมอยู่รอดในตลาดแห่งนี้มา 9 ปี โดยที่ไม่เคยไปเป็น

ลูกจ้างใคร และ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเงินที่เทรดจากตลาด FOREX 

ล้วนๆ 100%  ผมคิดว่าผมก็ต้องมีทักษะ หรือ แนวความคิดที่มันเจ๋งพอ ที่ทำ

ให้ผมอยู ่รอดมาถึงตรงนี ้มากในระดับหละหน่า  สำหรับเนื ้อหาในเล่มน้ี

หลายๆเน้ือหา ผมบอกเลยว่า ไม่มีขายในร้านขายหนังสือชั้นนำ หรือ ในเน็ต

ทั่วๆ ไปแน่นอน  หรือถ้ามี ก็ต้องมีเพียงน้อยนิด  เน้ือหาในเล่มน้ีจะละเอียด

มากขึ ้นในรูปแบบ Video ซึ ่งผมได้จัดทำเป็น Course Online สามารถ 

inbox ถามได้ที่เพจ Startupforex.com  หรือ เพจ DEN FOREX Insider 

ใน Facebook นะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

1. Zone Trading (Zone for Day/Week/Month Trading) 
- Close Price 
- High Low Price 
- Price Physical .0 .50  
- Money manamgement 
- R:R 1:2 1:3 
- Fibonacci Retracement 
- Fiboncci Expansion 

--------------------------------------------  
2. Sniper trading + Physical Emotional 
-Break out 
-False Braekout 
-tools for sniper 
-fibo 61.8 116 138 161.8 200 
-ema100 123Sell/Buy 
-FiboV2V3 
-Fractal 
-Divergence in Trend 
-3 times Market Change 

-------------------------------------------- 
3. EMA100 Strategy Easy to Trading 
-Continoeus Trend 
-Support & Resistance 
-h1 strategy for change Trend + Trendline 
------------------------------------------- 

4. Candle Stick -Time frame Day for week 
-hammer 
-engulfing 
-morning & evening 
------------------------------------------ 
5. Price Pattern 

- Inverse / Head and Shoulder 
- Double / Top / Bottom 
indicator joining 

------------------------------------ 
6. Trenline + Channel 
-Basic trendline 
-Advance trenline 123 Trendline 
-Pass trendline 

7. Timing 
- time for trading good/bad 

8. Correlation between Currency 
such as GBP/USD /Dollar /GBPJPY 

9. Trading by EA 
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Zone Trading 

 

 

 

 

 

 

 



Zone Trading 

 ในบทนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการวางตำแหน่ง โซนเทรด หรือพูดศัพท์

สวยๆเป็นภาษาอังกฤษก็ “Zone Trading”  โซนเทรดดิง คืออะไร มันคือ

การกำหนด จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการเทรดของเรา  ผมจะกล่าวถึง

เรื่องการเลือกใช้ 

- การใช้รูปแบบราคาที่แสดงออกมา (high low open close) ที่ใช้

เป็นแนวรับหรือแนวต้าน 

- Demand Zone & Supply Zone 

- การเลือกใช้ Time Frame เพื ่อกำหนดโซนเทรด หรือ ให้เป็น 

แนวรับ หรือ แนวต้าน  

- ราคาจิตวิทยา และ แนวคิดของการลงทุน เช่น ตัวเลข 0 , 5 

- ตำแหน่งแนวรับหรือแนวต้านจากตัวเลข Fibonacci 

คิดว่าแค่น้ีก็คงเพียงพอแล้วสำหรับการใช้ Zone Trading   

 

 

 

 

 



การเลือกใช้ รูปแบบราคาท่ีแสดงออกมา เพื่อกำหนด Zone Trading 

 

 

 

 

 

 

โดยปกติแล้วเวลาเราจะหาแนวรับหรือแนวต้าน ในกราฟที่เป็น  

Candle Stick Charts  90% คนส ่วนใหญ่  จะต ้องใช ้  ปลายไส้  ในวาง

ตำแหน่ง แนวรับหรือแนวต้าน ตาม Horizontal line  หรือ เทรนไลน์ ใช่

ไหมหละครับ  แต่ผมจะมองถึง  Close Price ใน Line Charts ด้วย   

ถ้าเราเทรดฟอเร็กซ์มานาน เราจะรู้ว่ากราฟในตลาดแห่งนี้จะ ผัน

ผวนเอามากๆ การที่เราจะหาจุดเข้าดีๆแต่ละครั้งน้ัน แสนยาก บ้างก็มองว่า 

การเข้าที่ราคาปลายไส้ มันเจ๋ง มันสุดยอด  ก็ว่ากันไป สำหรับผมมันไม่ใช่

เสมอไป การเข้าที่ปลายไส้ ที่เราเห็นกันตาม facebook หรือสื่อ social  เค้า

โชว์แต่ตอนได้ แต่ตอนเสียเค้าไม่ได้โชว์ การเทรดแบบน้ีมันอันตรายเอามากๆ 

 



มันเหมือนกับการที่เรา มองแนวรับหรือแนวต้านไม่ขาด คิดว่าเป็นปลายเทรน 

จึงใส่ออเดอร์ไป สุดท้ายก็โดนลาก ตัดคัดลอสไป ใช่ไหมละครับ ธรรมชาติ

ของกราฟแล้ว เวลากราฟเบรกเอ้าตาม แนวรับหรือแนวต้าน หรือ ทดสอบ

แนวรับ หรือ แนวต้านไม่ผ่าน มักจะทำการทดสอบแบบน้ัน 2 ครั้งขึ้นไปเสมอ  

นอกเสียจาก มีข่าวแรงๆออกมา หรือ ถ้าเทรนแรงจริงๆ จะลง หรือขึ้น แบบ

ครั้งเดียวพรวด  

 

 

ที่จริงการวางโซนเทรดน้ี เราจะเรียกว่า การวางแนวรับแนวต้านให้กราฟที่เรา

จะเทรดก็ได้ แต่ในที่น้ี ผมจะต้องใช้ทั้ง เน้ือเทียน และ ไส้เทียน ประกอบกัน 

เพื่อความเข้าใจของผู้เทรดต่อไป 

 

 



ตัวอย่างกราฟ 

ถ้าเราใช้แค่ ปลายไส้ แต่ราคาว่ิงไม่ถึงปลายไส้ ก็ดีดกลับ 

 
 

จากภาพ  วงกลมคือจุดที่กราฟทำ Swing low และเป็นจุดต่ำสุด ณ ช่วงเวลา

น้ัน แต่ในเวลาต่อมา  มันจะมีคนบางประเภท คือ อยากเข้า ณ ตำแหน่งราคา 

ไส ้แท่งเท ียน ถามว่าได ้ไหม ก็ได ้คร ับ  บางคนมักจะ Pending order  

Buy limit ไว้ ณ ตำแหน่งน้ัน   แต่ก็จะต้องมีเซ็ง หรือเสียดาย เพราะว่าราคา

ว่ิงไม่ถึงแล้วดีดกลับก่อน ก่อนที่จะบินยาวไปเลย 

 

 

 



การแก้ไข 

 

 

 

เราก็แค่ เพิ่มเส้น horizontal line  มาหมายเหตุไว้อีกเส้น บริเวณเน้ือเทียน 

หรือใช้ tool อ่ืนเช่น Rectangle มาตีกรอบมันไว้  เพียงเท่าน้ี เราก็จะได้โซน

แนวรับที่ ครอบคลุมกว่าเดิม และ ละเอียดมากยิ่งขึ้น    จากภาพด้านบน ถ้า

ผมอยู่ในเหตุการณ์เทรดตอนน้ัน  ผมจะ Pending Buy limit ที่ ตัวเน้ือเทียน

น่ีแหละครับ ไม่ได้ Pending ที่ปลายไส้     

 ไหนๆก็พูดถึงการ Pending ที่ปลายไส้แล้ว ส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้

คำสั่ง Sell Stop หรือ Buy Stop  เพราะว่าเราจะได้ราคาที่สูง  ถ้าผู้อ่านเป็น

เทรดเดอร์ประเภทเดียวกับผม คือชอบ เทรดมือ มากกว่า EA  มักอยากได้



ตำแหน่งราคาที่ ต่ำ เพราะ เวลาเราเปิดออเดอร์ไหนจะโดน Spread ไรกินอีก

ใช่ปะหละครับ ผมจึงเลือกใช้ ราคาปิดของแท่งเทียน ในการเปิดออเดอร์แต่

ไม่ได้หมายถึงจะใช้ Line Chart ในการเทรดนะครับ  ส่วนตัวจะใช้ Line 

Chart ในการมอง Price Pattern มันง่ายดี 

อีกหนึ่งตัวอย่าง 

 

 

หากเราใช้เพียงปลายไส้ เราอาจเสียโอกาสในการเข้าออเดอร์ ก็เป็นได้ จาก

ตัวอย่าง ตรงลูกศร   ราคามันว่ิงไม่ถึงปลายไส้ ถ้าเรา Pending order ไว้

ราคาก็ว่ิงไม่ถึง ออเดอร์ก็ไม่ทำงาน  ก็ต้องมาน่ัง เฮ้อ....... เสียดายทีหลัง 

 

 

 



การแก้ไข 

 

 

 

อย่างที่ผมบอก ถ้าเราใช้ ราคาปิดของแท่งในการเข้าออเดอร์  ออเดอร์เรา

อาจจะได้ สวยๆ ตรงนำแหน่งที่ผม Mark ไว้ ก็ได้  มันต้องลองฝึกลองหัด

เอาอะครับ ไม่ใช่ว่า ใช้ ปลายไส้ไม่ได้นะครับ มันใช้ได้ แต่ผมไม่อยากให้มอง

แค่ปลายไส้ เพียงอย่างเดียว ให้มองราคาปิดด้วย  ไม่งั้นมันจะเสียโอกาสใน

การเข้าออเดอร์ไป  

 ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมอง พฤติกรรมทำอื่นๆของกราฟด้วย อย่าง

ตัวอย่างจากภาพ ถือว่าราคาวิ่งไม่ผ่านบริเวณนี้ มากกว่า 2-3 ครั้ง จึงเป็น

แนวต้านที่ดีได้ในการ เข้าออเดอร์  

 



การเลือกใช้ Time Frame เพื่อกำหนดโซนเทรด หรือ ให้เป็น แนวรับ 

หรือ แนวต้าน  

 เรื่องน้ีสำหรับคนที่เทรดไปนานๆ คงจะไม่สำคัญมากนัก แต่สำหรับ

นักเทรด เทคนิคมือใหม่ หรือระยะกลาง ถือว่าเป็นการช่วยย้ำความคิด ไม่ให้

มองข้ามมันไป  การใช้ Time Frame ในการกำหนด โซนเทรด หรือ สร้าง

แนวรับแนวต้านให้กับกราฟ ที่ตัวเองจะเทรดน้ัน  จำเป็นที่ต้องใช้ ทามเฟรม

สูงๆ เพื่อการคาดการณ์ในอนาคต ว่าราคา มีสิทธิ์ที่จะวิ่งไป มากหรือน้อย

เพียงใด อีกทั้งการลดความผันผวนของราคา  และ ลดหย่อนเวลาในการเทรด

ของเราไปได้มาก ไม่ทำให้เราต้องมาน่ังจดจอ หรือ เปิดกราฟบ่อยๆ  แต่ไม่ใช่

ว่าจะใช้กับทามเฟรมเล็กๆ ไม่ได้ มันก็ได้ครับแต่ จากประสบการณ์ การใช้

ทามเฟรมสูงๆ เพื่อสร้าง Zone Trading ให้กับการเทรด มันง่ายและไม่

เสียเวลา วิเคราะห์นานเกินไป  OK ครับ เรามาดูกันว่า การสร้าง Zone 

Trading ของผม มีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบท่ี 1  การกำหนด Zone Trading แบบการเทรดสัปดาห์ต่อสัปดาห์ 

หรือเดือนต่อเดือน Timeframe 4h , Daily 

 

 

อันน้ีถือเป็น Basic Trade Setup ที่ผมใช้อยู่ประจำคือการคำนวนระยะว่ิงใน

กรอบของสัปดาห์นี ้  เพ ื ่อเล ่นสัปดาห์หน้า  ต ัวอย ่างๆ ใน Mt4 หรือ

แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ก็ตาม จะมีช่องแบ่งวันใช่ไหมละครับ  จากภาพผมใช้ภาพ

ใน Mt4   Time frame 4 ชั ่วโมง ซึ ่งมันจะแสดงแท่งเทียน 4 ชั ่วโมงใน

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ออกมา  ผมก็จะตีกรอบ ทั้ง ราคาปิดแท่งเทียน และ ไส้

เทียน จุดที่สูงที่สุด และ ต่ำที่สุดเอาไว้ เพื่อ ให้เป็นแนวรับและแนวต้าน ของ

สัปดาห์หน้า เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์และนำไปเทรดต่อไป  แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน

เราจะใช้เพียงแค่กรอบราคาแค่นี้ไม่ได้ ถ้ากราฟ สัปดาห์นั้น เป็น sideway 

มันก็ดีไป แต่ถ้ามันเป็นเทรน เราก็ต้องใช้ ทฤษฎีอื ่นมาประกอบ หรือ



เครื่องมืออ่ืน ๆ เข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วย  แต่การตีกรอบในระยะสัปดาห์มัน

จะช่วยได้ดีในเรื่องการนับ Pips หรือ Point การว่ิง ตัวอย่างจากภาพ สมมุติ

ว่า ราคามันว่ิงทำจุดต่ำสุด สูงสุดที่ 300 Pips หรือ 3000 Point  เราก็ใช้จุด

หรือ Range การวิ่งของมันมาคำนวณกับเงินที่เรามีในพอร์ต เช่น มี 100$  

เสียได้ 10% หรือ 10$  นั่นหมายถึงเราเอา 10x100/100,000 เราก็จะได้ 

lot ที่ต้องเทรดคือ 0.01  แต่น่ันมันทฤษฎีสอนในตำรา  ผมว่าไม่มีใครหรอก

มานั่งเทรด 0.01 ได้ตลอดเวลา  อย่างน้อยๆ การเทรดทามเฟรมสูงๆ lot 

size ก็ต้อง 0.05 0.1$ ขึ้นไป อันนี้แล้วแต่เงินทุนของแต่ละคนนะครับ  เอา

จริงๆพูดตามเน้ือผ้า อย่างถ้ามี 100$ ได้โซนเทรด ถ้าราคาว่ิงอยู่บริเวณปลาย

ไส้ หรือเน้ือเทียน เรากำหนด  Pips สำหรับ SL ได้หนิ  สมมุติ เรากำหนดว่า

ถ้าราคาว่ิงมากกว่า เน้ือเทียน(จุดเข้าออเดอร์) 30 Pips เราจะยอมแพ้  เช่น    

0.01 lost 30pips ก็ -3$ 

0.02 lost 30pips ก็ -6$ 

0.03 lost 30pips ก็ -9$ 

เพราะฉะน้ัน ตัวอย่างข้างต้นน้ี การใช้ Zone trading น้ีกับทุน 100$ และ

ยอมขาดทุน 10$  การเทรด lot size 0.03 และ Stop loss 30 pips จึง

เหมาะสมที่สุด   มันก็เป็นวิธีคิดง่ายๆ  

อ่อแล้ว TP หละ ถ้าเรายอมเสีย 10$ เราต้องคิดเสมอว่า เราต้องเอากำไร 2 

เท่าขึ้นไป ไม่ควรเป็น R:R 1:1 นะครับ เพราะมันไม่คุ้ม อย่างตัวอย่างน้ี ที่

กล่าวไปคือ สัปดาห์ก่อนมันว่ิงอยู่ 300 pips  เราเอาแค่ 1/3 ของสัปดาห์

ก่อน ก็คุ้มแล้ว 0.03 * 100 pips ก็ 30$ ละนะครับ จะได้ R:R 1:3 พอดี 



รูปแบบท่ี 2  การกำหนด Zone Trading แบบการเทรด วัน ต่อ วัน 

 

 

 

จากรูปภาพ  สังเกตจุดที่วงกลม หากเราใช้ zone trading แบบวันต่อวันแบบนี้ 

เราอาจโดนสัญญาณหลอก อย่างตัวอย่างกราฟ Breakout แต่สุดท้ายก็กลับเป็น 

false break  การเทรดแบบวันต่อวันจึงเหมาะกับการเทรดตามแนวโน้มมากกว่า 

ท่ีจะเทรดแบบโซนเทรดใน ทามเฟรม h4 หรือ daily  การเทรดรูปแบบ วันต่อวัน 

มักจะใช้ทามเฟรม 1 ชั่วโมงลงไป คือ 30-15 นาที  5 นาทีไม่ค่อยนิยมมากนัก  การ

เทรดแบบนี้ การใช้ Zone Trading แบบท่ีเราใช้ในราย เดือนหรือ รายสัปดาห์ จะ

ไม่ค่อยมีผลมากนัก เพราะว่ามันต้องมีเรื่องของ เทรน เข้ามาเกี่ยวข้อง  จำเป็นท่ี

ก่อนที่เราจะเทรด เราต้องรู้เทรนของกราฟ ว่าเป็นเทรนอะไร และ ลำดับถัดไปก็

กำหนด จุดเข้าจุดออก หรือ โซนเทรด ของเรานั่นแหละครับ  



ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จาก Zone Trading แบบวันต่อวัน 

 

 

 

จากรูปภาพ    อันน้ีจะเป็นตัวอย่างเทรนขาลงแบบรุนแรง  เพราะกราฟแทบ

จะไม่มีแรงขึ้นมาพักตัวก่อนที่จะลงต่อ  แต่ในทุกๆวัน กราฟจะมา ทดสอบแค่ 

ราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้าและลงต่อทันที เห็นไหมครับว่า การแบ่งโซน วัน

ต่อวันมันก็มีข้อดี เวลากราฟมันขึ้นแบบรุนแรง เราก็สามารถหาจุดเข้าได้จาก

แนวรับหรือแนวต้าน แบบตัวอย่างที่กล่าวมาน้ี 



ตัวอย่าง การสร้างโซนเทรด (แนวรับต้าน ) จาก ไส้เทียนและเน้ือเทียน 

 

 

 

จากรูปภาพ  เป็นภาพกราฟ Daily ของค่าเงิน GBP/USD  โดยผมใช้เทคนิค

วางโซนเทรด จาก การแบ ่งช ่องว ัน และมองแนวร ับแนวต ้านจาก   

Swing High – Swing Low  โดยใช้  

“เน้ือเทียนและไส้แท่งเทียน” เป็นกรอบ แนวรับ-แนวต้าน ของราคา มาถึง

ตรงน้ีแล้ว ผมคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้แล้วนะครับ ว่า ไส้เทียนและเน้ือเทียน ต่าง

ก็เป็นแนวรับและแนวต้านได้  หรือ ถ้าเวลาจะเอามาใช้งานในการหาแนวรับ

แนวต้าน เราก็รวมมันเข้าด้วยกันเลย โดยการใส่กรอบไว้ให้มัน  เสร็จแล้วเรา

ก็คำนวนระยะห่างของราคาในกราฟ เพื่อหา จุดเข้า จุดออก จุดตัดขาดทุน  

 



Demand Zone and Supply Zone 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อนๆ หรือ ผู้อ่านคุ้น กับชื่อนี้ไหมครับ คำว่า Demand และ 

Supply ใช่แล้วหละครับ เราได้เห็นได้อ่านมันตั้งแต่เราอยู่ มัธยมปลาย ใน

วิชา สังคมศึกษา เก่ียวกับเรื่อง เศรษฐศาสตร์  Demand คือ ความต้องการ

ของผู้บริโภค หรือ ผู้ซื้อ  ส่วน Supply คือความต้องการของผู ้ผลิต หรือ 

ผู้ขายสินค้า  นั่นคือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ ที่เราคุ้นเคย ผมถือว่าจบกันไป  

แต่พอมาถึงในกราฟ อย่าง FOREX เนี่ย มันมีคำว่า Zone เข้ามาเกี่ยวข้อง 

Zone แปลว่า ขอบเขต หรือ บริเวณ เพราะฉะนั้นถ้าแปลดิบๆ ตรงๆ แบบ

คนไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรเลย มันก็คือ  

 

 



Demand Zone = บริเวณความต้องการซ้ือ 

Supply Zone = บริเวณความต้องการขาย 

ง่ายขึ้นไปอีก ถ้าผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆภายใน  2 บรรทัดก็คือ  

แนวรับ=Demand  แนวต้านคือ Supply  

Demand Zone คือ บริเวณที่เป็นแนวรับ   

Supply Zone คือ บริเวณที่เป็นแนวต้าน 

ยกตัวอย่าง 

 
USD/JPY มีราคาปัจจุบันท่ี 110 

มีแนวต้านที่ 111.000 

มีแนวรับที่ 109.000 

Demand Zone ของ USD/JPY  คือ 109-110.25 

Supply Zone ของ USD/JPY คือ 110.75-111 



“ สรุปคือ แนวรับหรือแนวต้าน เป็น  ตำแหน่งที่เราระบุเจาะจง ราคาน้ันๆ 

ส่วน Demand Zone หรือ Supply Zone ก็คือ บริเวณราคาน้ันๆ ไม่ใช่

ตำแหน่งใดตำแหน่งหน่ึง ” 

เหตุผลที่เค้ามี Demand Zone และ Supply Zone ขึ้นมา เพราะว่า เรา

หรือเทรดเดอร์ทั้งหลาย เนี่ย ไม่สามารถรู้ตำแหน่ง แนวรับหรือแนวต้าน ได้

แม่นยำ หรือ ไม่มีใครเข้าออเดอร์ได้แม่นยำ 100% แบบว่า เข้าจุดสูงสุด 

กราฟดิ่งลงทันที  หรือ เข้าจุดต่ำสุดแล้ว กราฟพุ่งขึ้นทันที  

  มันก็เลยเกิดการคาดคะเน หรือ เรียกว่า Zone Demand Zone 

Supply เหล่านี้ขึ้นมา เพื่ออ้างอิงราคา บริเวณตำแหน่งแนวรับแนวต้านใน 

อดีต น่ันเอง   แต่การใช้ Demand Zone หรือ Supply Zone  มักจะใช้ใน 

Time frame ใหญ่ๆ เช่น h4 ขึ ้นไป  มันจะเป็นการมองภาพรวม ในรอบ 

สัปดาห์ หรือ เดือน น่ันเอง  เพราะฉะนั้นอย่าไปงงเลย และ อย่าไปสรรหา 

ครอสเรียน Demand Supply อะไรเทพ ๆ  มันไม่มีหรอกครับ  มันเป็น

การคาดคะเน หรือคาดเดา หรือ ทำนายกราฟเหมือนเรามองแนวรับแนวต้าน

นั่นแหละ แค่มันเอา time frame ใหญ่ขึ้น มันก็มีน้ำหนักในการคาดคะเน 

สูงขึ้นแค่น้ันเอง  จบนะครับ Demand Supply Zone 

 

 

 



การใช้ Zone Trading รูปแบบ ราคาจิตวิทยา  

และ แนวคิดของการลงทุน 

          เพื่อนๆ หรือ ผู้อ่านเคยได้ยินไหมครับ คำว่า “ราคาจิตวิทยา” 

ในโลกของการลงทุนในตลาดหุ้น หรือตลาด FOREX มักจะมีคำน้ีออกมาใน

เน้ือข่าวเศรษฐกิจ  อย่างที่เรารู้ๆกันในตลาด FOREX  เราทั้งหลายที่เป็น 

Trader น้ัน ไม่สามารถทำให้กราฟขยับเขยื้อนได้ เพราะ กลไกลของโบรก

เกอร์ที่รับราคาของ ออเดอร์เราน้ัน ต้องไป Matching กันกับ ออเดอร์ตรง

ข้ามเรา เพื่อเป็นการถ่วงดุลกันไว้  และ กราฟจะขยับได้ก็จาก การซ้ือขาย

ของพวก กลุ่ม Hedge fund กลุ่มสถาบันการเงิน  โดยกลุ่มพวกน้ี เค้าจะซ้ือ

ขายกันทีนึงเค้าจะใช้ตัวเลข ที่คำนวณกันง่ายๆ โดยใช้หลักการคำนวณจาก 

ตัวเลข 0 , 5  อะไรแบบน้ีเป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

ราคาทองคำตลาดโลก สกุล XAU/USD ราคาที่ 1300$/ทรอยออนซ์ 

ราคาค่าเงิน GBP/USD อยู่ที่ 1.25000 

ราคาค่าเงิน USD/JPY อยู่ที่ 110  

ราคาจำนวนเต็มเหล่าน้ีแหละครับ ที่พวก สถาบันการเงินหรือกลุ่มทุนใหญ่ๆ 

เค้าซ้ือขายกัน  เค้าจะไม่ซ้ือ แบบว่า ราคา 1.25123   

แต่ผมมักเห็น หลายๆคนเทรดเดอร์ หรือ อาจารย์สอนเทรดส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆ 

จะวิเคราะห์ ตามที่เครื่องมือแสดงผลให้ เช่น ราคาทองคำ 1202.321  ราคา 

EUR/USD 1.13256  ราคา USD/JPY  112.235   ซ่ึงมันทำให้ยากต่อการ

เอาไปคำนวณจุดเข้า จุดออก จุดตัดขาดทุน  เพราะว่าราคาที่ผม แรเงา ไว้

เน่ียะ ผมเคยอ่านใน Forum ต่างประเทศ เค้าบอกว่า มันคือราคาที่เกิดจาก



ความผันผวน มันไม่ใช่เน้ือราคาจริง เน้ือราคาจริง มันควรจะเป็นจำนวนเต็ม 

ซ่ึงเอาไปใช้ ชี้วัดใน สถิติได้  ตัวอย่างเช่น 

ราคา EUR/USD ทำ จุดสูงสุดเดือนที่แล้ว 1.13000  และเดือนน้ี ราคา 

EUR/USD ทำจุดต่ำสุดที่ 1.10000   ตัวอย่างน้ี เราจะได้ราคาเป้าหมายที่ 

EUR/USD จะว่ิงไป คือ 1.20000 

มันก็เหมือนการหา  ค่ากลาง = ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด / 2  

 

 

 

 

 

 

จากตัวอย่างดังกล่าว เราจะสามารถ นำประยุกต์กับการ บริหารเงินของเรา

ได้เช่นกันนะครับ เช่น  Buy  EUR/USD   

โดยตั้ง stop loss  30pips และ Take Profit  60 pips 

Entry    1.11000    SL  0.10700   TP  1.11600 

R : R หรือ Risk reward and Ratio ก็จะเท่ากับ 1 : 3 

 



การสร้าง Zone Trading จาก ตัวเลข Fibonacci 

 เชื่อว่าทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์ในตลาด FOREX หรือ ตลาดไหนๆ ก็

ต้องรู้จักกับเจ้า Fibonacci แน่นอน เพราะมันเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญให้

เราเห็นอยู่บ่อยๆ  ผมเป็นคนนึงครับ ที่ใช้งานเจ้า Fibonacci อยู่ตลอดเลยไม่

เคยที่จะไม่ใช้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์  ส่วนตัวก็ไม่ได้เก่งคณิตศาสตรน์ะ

ครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเลขเหล่านี้ มันเกิดขึ้น และ มีที่มาจากอะไร แต่ ใช้

เพราะมัน มีอยู่ในโปรแกรม Metatrader 4  ค่า Default ของ Fibonacci 

ในโปรแกรม Metatrader4 น้ันหลักๆ ได้แก่ 

 0%   23.6%    38.2%   50.0%    61.8%  100%  

เรามาย้อน ความรู้เรื่อง Fibonacci กันหน่อยนะครับ  สำหรับหลายๆคนที่รู้

มาแล้วผมก็ขอ อภัยด้วยแล้วกัน ก็มาเป็นกันทำความเข้าใจในทิศทาง

เดียวกันเนาะ  Fibonacci ที่นิยมใช้มากที่สุดในตลาด Forex คือ  

• Fibonacci Retracement  

• Fibonacci Expansion   

 

ส่วนตัวแล้วการสร้าง Zone Trading จากตัวเลข Fibonacci จะใช้ เจ้าตัว 

Fibonacci Retracement ครับ  แต่ Expansion จะเป็นการใช้เทรดแนว

สวนเทรน ซ่ึงผมจะอธิบายในส่วนของการเทรดแบบ Sniper Trading 

 



การใช้ Fibonacci Retracement ในการวาง Zone Trading 

แน่นอนอยู่แล้วหากเราใช้เครื่องมือ Retracement เราจะต้องกาง fibo ออก 

จากตำแหน่งที่ 0 ไปหาตำแหน่งที่ 100 หรือ จาก Swing High – Low หรือ

จาก Swing Low – High  ต้องบอกก่อนว่า Fibonacci number ต่างๆ 

ล้วนกลับตัวได้ทั้งหมด ทั้งน้ีทั้งน้ันขึ้นอยู่กับ ราคาในอดีตได้ สร้างแนวรับหรือ

แนวต้านไว้มากเพียงใด  ณ บริเวณ number น้ัน ถึงจะมีความสำคัญและ

สามารถตีความหมายได้ง่ายขึ้น 

 

 

 

 



จากประสบการณ์แล้ว  ตำแหน่ง  Fibonacci Retracement จะมี

ความหมายดังนี้ 

1. เม่ือราคาเคลื่อนที่จากตำแหน่ง 0→100 แล้วมีการย่อตัวลงมา

เพียง 23.6% แสดงว่า ราคาน้ันยังมีแรงในทิศทางน้ันอยู่กราฟต้อง

ไปต่อในทิศทางเดิม หรือ เทรนยังแรงมาก จะใช้เวลาอันสั้นเพื่อไป

ยังตำแหน่ง 127.2% หรือ 161.8% 

2. เม่ือราคาเคลื่อนที่จากตำแหน่ง 0→100 แล้วมีการย่อตัว 38.2% 

แสดงว่า กราฟจะต้องไปต่อในทิศทางเดิม หรือ เทรนยังแรง และ

อาจจะไปยัง 1272% - 138.2% 

3. เม่ือราคาเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิม 0→100 แล้วมีการย่อตัว 

50% กราฟมีสิทธิ ไปได้ทั้งสองทาง คือ ไปต่อในทิศทางเดิม หรือ 

ร่วงลงมา ณ จุดเริ่มต้น เทรนปานกลาง 

4. เม่ือราคาเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิม 0→100 แล้วมีการย่อตัวถึง 

61.8% กราฟมีสิทธิไปทั้งสองทาง สามารถไปต่อและกลับไปจุดเดิม 

เทรนไม่ได้แรง 

5. บางตำราก็จะมี ตำแหน่ง 74.6% หรือ 78.6% หรือ 88% ก็

สามารถเป็นพักตัวได้เช่นกัน กราฟมีสิทธิที่จะไปได้ทั้ง 2 ทาง 

 

เป้าหมายราคาหลังจาก Retracement ได้แก่  127.2 – 261.8% 

 



ถ้าให้สรุปสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจคือ 

ถ้า Retracement ต้ืน แสดงว่าเทรนยังแรง กราฟจะไปต่อในทิศทางเดิม 

ถ้า Retracement ลึก แสดงว่าเทรนไม่ค่อยแรง มีสิทธิไปได้ท้ังสองทาง  

หากกราฟใดที่มีการ Retracement ไม่เกิน 23.6% - 38.2% น้ันหมายถึงว่า

กราฟยังมีแรงมากพอที่จะทำ New High หรือ New low ในทิศทางเดิมที่วัด

ได้และใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพื่อไปถึงเป้าหมายราคา ที่ 127.2% - 161.8% 

หากกราฟใดที่มีการ Retracement ตั้งแต ่50-88% กราฟมีสิทธิที่จะไปได้

ทั้ง 2 ทาง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ 50 / 61.8 / 76.4 / 78.6 /88 

จะเกิดแนวรับแนวต้านในอดีตมากพอที่จะรับราคาไว้  และอาจใช้เป้าหมาย

ราคาได้เหมือน 23.6-38.2%  แต่จะใช้เวลานานกว่า  เพราะจะต้องทดสอบ

แนวรับหรือแนวต้าน บริเวณต่างๆ ที่เคยผ่านมา เช่น 

วัด Fibonacci จาก Swing High to Swing Low  0→100  กราฟได้ว่ิงขึ้น

ไป Retracement ที่61.8% ไม่ผ่าน ลงมาทดสอบ จุด 38.2% แล้วขึ้นไปที่

ตำแหน่ง 78.6% อีกครั้ง ก่อนที่จะร่วงลงไปหาเป้าหมายราคาที่ 127.2% 

 “ เป้าหมายราคา ไม่ว่าจะ Retracement ตื่น หรือ ลึก ก็มีสิทธิ ที่จะ ไปถึง

เป้าหมายราคา เหมือนกัน เพียงแต่ จากประสบการณ์ใช้งาน บริเวณ 23.6% 

เน้ียะ เทรนจะแรงเอามากๆ มันจะไปต่อภายในเวลาอันสั้น ตัวอย่าง วันน้ี 

กราฟว่ิงขึ้น 0-100% และ พักตัวช่วงดึก ที่ 23% พรุ่งน้ี กราฟว่ิงไปถึง 

161.8% ” 

 



 

 

 

ตัวอย่าง การวัด Fibonacci   จาก 100→0%  ของวันก่อน ราคาได้ว่ิงกลับมาพักตัวบริเวณ 23.6% 

แต่ก็ไม่ผ่าน โดยราคาทดสอบถึง 2 ครั้ง ก่อนที่จะร่วงต่อ โดยใช้เวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมง ก็ไปถึงตำแหน่ง 

161.8%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่าง การวัด Fibonacci   จาก 100→0%  แล้วกราฟลงมาพักตัวที่ 38.2% และพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง จนไป

ถึงตำแหน่ง 127.2%  โดยใช้เวลาไม่กี ่ชั ่วโมง  และสังเกตตำแหน่ง 38.2% ราคาเคยทำจุดสูงสุดไว้ซึ ่งก็

กลายเป็นแนวรับในครั้งนี้ ตรงกับตำแหน่ง 38.2% พอดิบพอดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การวัด Fibonacci   จาก 100→0%  ของวันก่อน ราคาได้ว่ิงกลับมาพักตัวบริเวณ 50% 

แต่ก็ไม่ผ่าน ตำแหน่ง 0% และกลับขึ้นไปทดสอบ 50% อีกรอบเป็นครั้งที่สอง  จากประสบการณ์อย่าง

ที่บอกครับ ถ้ากราฟพักตัวลึก ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ให้เราตั้ง Take Profit เพียงจุด 0% ก็เพียงพอแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การวัด Fibonacci   จาก 100→0%  ของวันก่อน ราคาได้วิ่งกลับมาพักตัวบริเวณ 61.8% แล้วไม่

ผ่านจากน้ันก็มีแรงเทขายเรื่อยๆ โดยใช้เวลานานพอสมควร จนราคาไปสิ้นสุดที่ 127.2%   

 



2 
Sniper Trading 

 

 

 

 

 

 

 



Sniper Trading  

บทเรียนเรียนนี้ถือเป็นบทเรียนที่หลายๆคนต้องการเรียนรู้และมี

ความอยากรู้ 100% ว่าผู้เขียนใช้เทคนิคอะไรในการหาตำแหน่งเทรดรูปแบบ 

“Sniper Trading”  แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเมื่อเทรดเดอร์ทุกคนที่เข้ามาใน

ตลาด FOREX หรือ หุ ้นใดๆ ก็ตาม และใช้เทคนิคเชิงกราฟช่วยในการ

วิเคราะห์ เพื่อ เข้าออเดอร์ เม่ือถึงจุดๆ หน่ึง มันจะตกผลึกและมีแนวคิดที่ว่า 

กราฟแบบน้ี เราจะเข้าออเดอร์แบบไหน กราฟแบบน้ีเราจะเข้าออเดอร์ยังไง  

มาถึงจุดๆนึงต้อง Sell มาถึงจุดๆนึงต้อง Buy จนมันเป็นความเคยชินและ

นิสัย จากวันเป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากปีเป็น

หลายๆปี สุดท้ายมันก็เหมือนเป็นท่าไม้ตายในเกมส์ ที่เราเล่น  ตัวอย่าง เล่น

เกมส์ต่อสู้ ตอนแรกๆเราจะรู้เพียง ปุ่มชก เตะต่อย ตัวไหน แต่นานๆไป เรา

จะรู้ว่าหากกดปุ่ม 2หรือ 3 ตัวพร้อมกัน ท่าพิเศษ จะออกมา คล้ายกับท่าไม้

ตาย ที่มันสร้างดาเมจ ให้ศัตรูมหาศาล ทำให้เราชนะเกมส์น้ันได้ง่าย  กลับมา

ที่กราฟก็เช่นกัน  เม่ือเรารู้หลายๆเทคนิค เช่น เทรน เทรนไลน์    แนวรับแนว

ต้าน รูปแบบแท่งเทียน  ตำแหน่ง Fibonacci  หรือ Pattern ต่างๆ เราก็จะมี

ความม่ันใจ  

ตัวอย่าง หากเกิดแท่งเทียนรูปแบบน้ี ตามตำแหน่งแนวรับต้านพร้อมกับอยู่

ในตำแหน่งกราฟจะกลับตัว เราก็กล้าที่จะเข้าออเดอร์ เม่ือเราเข้าบ่อยๆ แล้ว

ชนะบ่อยๆ เราก็จะรู้พฤติกรรมมัน ว่า มันถึงตำแหน่งน้ัน มันจะร่วง มันจะดีด 

มันก็จะ กลายเป็นท่าไม้ตายของเรา ในการทำกำไร 



สิ่งจำเป็นที่ผู้เทรดแบบ Sniper ต้องคำนึงถึงมีดังน้ี 

1. ตำแหน่งของราคา + อารมณ์ตลาด 

2. ช่วงเวลาในการเทรด , มีข่าว , นิสัยปกติวิ่งเท่าไหร่ 

3. ระยะความน่าจะเป็นของการว่ิงของราคา 

4. จำนวนเงินท่ีลงทุน กับ ผลตอบแทน 

5. ท่าไม้ตาย ( รูปแบบทำกำไร ) 

 

Break out 

-False Braekout 

-tools for sniper 

-fibo 61.8 116 138 161.8 200 

-ema100 123Sell/Buy 

-FiboV2V3 

-Fractal 

-Divergence in Trend 

-3 times Market Change 



 

1. ตำแหน่งราคา ในเรื่องของ Sniper Trading 

 

การเทรดในรูปแบบ Sniper เม่ือราคาถึงจุดๆนึงที่เราจะ ทำการยิง

กระสุน หรือ ทำการ Sniper มัน ความต้องการของเราคือ เม่ือเรา Buy หรือ 

Sell กราฟจะต้องพุ่งไปในทิศทางที่เราต้องการทันที  และ ตำแหน่งน้ัน มันก็

จะมี 2 รูปแบบเรียกว่า Breakout หรือ False Breakout  ซ่ึงแต่ละรูปแบบ

ก็จะแยกย่อยไปอีก ตามพฤติกรรมที่แสดงผลออกมา ท่านจะต้องรู้ก่อนว่า

พฤติกรรมที่กราฟแสดงตอนน้ัน เป็นอะไร เป็น Breakout ปกติ หรือ False 

Breakout เสร็จแล้วถึงจะทำการเข้าออเดอร์ 



 

Breakout จะเป็น อาการที่บอกว่า กราฟได้หลุดแนวราคาช่วงน้ันๆ ไปแล้ว 

อาจจะอยู่ในกรอบราคา Sideway หรือ อยู่ในเทรน Break Trend  หรือที่

เราคุ้นหู ว่ากราฟ ได้ทำ New high หรือ New low น่ันแหละ โดยเม่ือกราฟ

ทะลุไปจุดๆน้ันไปแล้ว จะกลับมาทดสอบ หรือ ไม่กลับมาทดสอบ ก็ได้ 

False Breakout จะเป็นอาการที่บอกว่า กราฟได้หลุดแนวช่วงราคาที่เรา

ประเมิณว่าเป็นแนวรับหรือต้านไว้ไปแล้ว แต่เด้งกลับเข้ามา อย่างรุนแรง

ทันที เรียกว่า พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ภายในพริบตา   ในส่วนน้ีก็จะมี

เรื่อง Divergence เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเช่นกัน 

 

 

 

เรามาดูตัวอย่างรูปแบบ Breakout และ False Breakout กันนะครับ 

 

 

 

 

 

 



  

ตัวอย่าง รูปแบบ Breakout 

จากรูปภาพ เป็นการ Breakout จาก กรอบราคา Sideway ที่ ฟอร์มตัวเป็น 

Pattern Ascending  Triangle จุดสังเกต ในภาพเทรนไลน์ที่ เป็นกรอบ

สามเหลี่ยมน้ันเรากำหนดให้เส้นเทรนไลน์เป็น แนวรับและแนวต้าน ไปในตัว 

สังเกตจากรูปภาพว่า ราคาได้ทดสอบแนวเส้นเทรนไลน์ 2 เส้นนี้ ก่อนที่จะ

เบรกไปด้านบนซึ่งอยู่ในลักษณะเทรนขาขึ้น และการเบรกครั้งนี้ ราคาไม่ได้

กลับมาทดสอบจุดที่ Breakout เลย   

 

 



 

วิธีเทรด เม่ือเจอกราฟแบบน้ี 

สิ่งท่ีต้องสังเกต และ พิจารณา 

1. ราคาอยู่ในเทรนอะไร (รูปน้ีคือเทรนขาขึ้นมาก่อน) 

2. Pattern ที่ออกมาเป็น Triangle แล้ว Triangle อยู่ในทิศทางใด 

แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง อย่างรูปน้ีเป็น Ascending Triangle 

3. การเทรดรูปแบบนี ้จำเป็นต้องให้เนื ้อเทียน ปิดเหนือกรอบเส้น 

Triangle เส ียก ่อน  โดยท ี ่ ใช ้ เทคน ิคการ เข ้าออเดอร์ แบบ  

แท่งต่อแท่ง ก็ได้ 

4. วัดระยะ TP ที่เป็นเป้าหมายกับ Stoploss เพื่อ คำนวนทุนและ

กำไรที่จะได้รับ 



 

ตัวอย่าง รูปแบบการ Breakout 

 

จากรูปภาพ  จะเห็นได้ว่ามีเส้น horizontal line สร้างแนวต้านไว้ และราคา

ได้ทดสอบไม่ผ่านถึง 3 ครั้ง จนครั้งที่ 4   ราคาได้พุ่งผ่านทะลุขึ้นไป เหนือ 

horizontal line และ มีการย่อตัวลงมาทดสอบ จนกลายเป็นแท่งเทียน 

Hammer เป็นการส่งสัญญาน ว่ากราฟ Breakout ได้สำเร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 



 

ตัวอย่าง รูปแบบการ Breakout 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพ  ต้องบอกก่อนว่า ตลาด Forex เราเน่ียฝรั่งเค้าจะแบ่งเป็น 3 

ช่วงตลาดใหญ่ๆ และเรียกแต่ละช่วงว่า Session  โดยจะประกอบด้วย 

1. Tokyo Session  

2. London Session 

3. New York Session  

จากรูปภาพ คือ ราคาได้ทำการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ Tokyo Session และได้

ทำการ Breakout ในช่วง London Session ก่อนจะไหลลงยาว ไปเรื่อยๆ  

 



เคล็ดไม่ลับการเข้าออเดอร์ 

“แบบแท่งต่อแท่ง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าออเดอร์แบบนี้  

1. เราจะเข้าหลังจากที่เราม่ันใจว่ากราฟเบรกเอ้าเรียบร้อยแล้ว   

2. แท่งเทียนได้ปิดตัวลง และเราก็เปิดออเดอร์ทันที   

3. โดยที่เราจะวาง Stoploss ไว้ที่ ใต้แท่ง เผื่อ Spread สักเล็กน้อย 

5-10 pips ก็เพียงพอแล้ว  เพราะว่าถ้ากราฟมัน Break จริงๆ ส่วน

ใหญ่จะไม่ถึงก้นแท่ง มันก็จะดีดไปทันที 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การ False Breakout    จากรูปสังเกตได้ว่า การ False Break น้ัน จะมีไส้เทียน สั้นและยาว ไม่เท่ากัน 

เราจึงต้องใช้กลยุทธ และ วิธีต่างๆเพื่อ วิเคราะห์ให้ออก ว่าราคามัน False Break จริงๆ หรือไม่ ส่วนใหญ่แล้ว

ราคาลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเทรน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การ False Breakout   ที่ใช้จุดอ้างอิงก่อนหน้าเป็น High และ low   โดยที่ ราคาที่ขึ้นและลงไปทำ 

New High และ New Low อีกครั้งน้ัน ดีดกลับมาอย่างรุนแรงกลับไปยังเทรนเดิมเช่นเคย 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การ False Breakout  ส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์แบบน้ี มักเกิดใน time frame ใหญ่ๆ  มี Pin bar 

เกิดขึ้นบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวกำลังมาถึง 

 



สิ่งที่ควรทำเมือ่เจอ Breakout และ False Breakout 

จากตัวอย่างท่ีผา่นมา 

- หาแนวรับแนวต้านให้เจอ 

- ต้องรอให้เป็น ให้แท่งเทียนปิดแท่งอย่างแท้จริงก่อนถึงเข้าออเดอร์ 

- สังเกตุพฤติกรรมแท่งเทียนว่าเป็นรูปแบบกลับตัวหรือไม่ 

- ดูเทรนให้ออกว่ากราฟอยู่ในเทรนใด ไซต์เวย์ เทรนขาข้ึน หรอื เทรนขาลง 

- วัดระยะเป้าหมาย TP SL ให้ได ้

 

 



2. ช่วงเวลาในการเทรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างที่บอก ว่าตลาด Forex เราเนี่ยฝรั่งเค้าจะแบ่งเป็น 3 ช่วงตลาดใหญ่ๆ 

และเรียกแต่ละช่วงว่า Session  โดยจะประกอบด้วย  

 

1. Asian Session / Tokyo Session 

2. London Session 

3. New York Session 

 

 

 

 

 



ถ้ามองในมุมบ้านเรา ก็ ช่วงตลาดตอนเช้า ก็จะเป็นตลาดญี่ปุ่น โตเกียว  ช่วง

บ่ายก็ตลาดยุโรป ลอนดอน และช่วงหัวค่ำ ก็ตลาดอเมริกา  ถามว่ามันสำคัญ

ยังไง เพราะว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเทรดของเราเลยหละครับ สมมุติเรา

ชอบเทรดค่าเงินยุโรป พวก EUR หรือ GBP  เราจะมาเทรดช่วงตอนเช้าบ้าน

เราเนี่ยะ กราฟมันก็ไม่ว่ิง เราต้องไปเทรดช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปครับ กราฟถึง

จะว่ิง  มันสำคัญจริงๆสำหรับ Traders  เพราะ ถ้ากราฟไม่ว่ิง เราเข้าออเดอร์ 

ไม่มีผลอะไรเลย 

สำหรับประสบการณ์แล้ว ช่วงตลาด จะสำคัญอยู่ 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ 

ช่วงพลัดเปลี ่ยนจาก Tokyo มาสู่ London Session  และ ช่วงคาบเกี่ยว

ระหว่าง  London Session เข้าสู่ New York Session  น่ันเอง  เพราะฉะน้ัน

ช่วงเวลาสำหรับเทรดเดอร์ สำหรับ คนไทยแบบเราๆ ควรเทรด ตั้งแต่ บ่าย

โมงเป็นต้นไป ไม่ควรเทรดในช่วงก่อนเที่ยงวัน เพราะ ตลาดไม่มี Volume 

การซ้ือขายน่ันเอง  

แต่อันที่จริงแล้ว รู้ไหมว่า ตลาดโซนเอเชียเราหรือ Asian Session 

นั้นเป็นตลาดที่มี Volume การซื้อขายเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจาก 

New York Session  เลยนะครับ  

 

 

 

 



 
 

จากรูปภาพ    ผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับ 

- ช่วงตลาด America หรือ New York  หรือ ตามช่วงหัวค่ำบ้าน

เราคือช่วงตลาดในตลาด FOREX ที่มี Volume การซ้ือขาย มาก

ที่สุด หรือ ก็คือช่วงเวลาที่ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในโลกเทรดกัน 

- ช่วงตลาด Tokyo หรือ Asian Session หรือ ตลาดช่วงเช้าตาม

เวลาบ้านเรา คือ ช่วงตลาดในตลาด FOREX ที่มี Volume การซ้ือ

ขายเป็นอันดับ 2  

- ช่วงตลาด London Session หรือ ตลาดช่วงบ่ายบ้านเรา คือ 

ช่วงตลาด FOREX ที่มี Volume ซ้ือขายเป็นอันดับ 3  

 

อันน้ีคือ ภาพหลายปีมาแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานหรือผลโพลต์

สำรวจจาก สำนักไหนได้ อัพเดทไหม  ส่วนตัวผมให้ London เป็นอันดับ 2 

ไม่ใช่ 3 นะครับ  



เทคนิคการเทรด ในรูปแบบ Session ต่างๆ 

ผมจะพูดในมุมมองของผม  ในฐานะที่ ใช้ชีวิตในประเทศไทยและ

พูดในมุมมองของ วิถีชีวิตของคนรอบตัว คือ ทุกๆต้อง ที่ต้องเรียน หรือ

ทำงานประจำ หรือ เข้างาน ก็จะต้องเริ่มต้น เวลาราชการก็คือ 8 โมงเช้าบ้าน

เรา เพราะ ฉะนั้นแล้ว โอกาสที่จะเทรด ในตลาดช่วงเช้าตามเวลาโลก หรือ 

Tokyo session แทบเป็นไปไม่ได้เลย  ในกรณีคนทำงานประจำนะครับ  ใน

ตลาดช่วงเช้า Asian Session หรือ Tokyo Session จึงเป็นกราฟที่คนไทย

ไม่เทรดสักเท่าไหร่  แต่มันจะมีช่วงคาบเกี ่ยวในการเปิดตลาด London 

Session เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง ช่วงเวลาคาบเกี่ยวนี้มันจะทำให้ตลาดเ ริ่มมี 

Volume การซื้อขายเพิ่มขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือ ก็ประมาณช่วงบ่ายโมง

บ้านเราเป็นต้นไป    ซึ่งค่าเงินที่คนไทยควรเทรด ก็จะเป็น  ตระกูล EUR 

GBP เป็นต้นนะครับ   และถ้าเป็นเวลาหลังเลิกงาน ก็โน้นเลย รอเวลาช่วง 1 

ทุ่มเป็นต้นไป จะเป็นช่วงตลาดอเมริกา กราฟทุกตัวจะมี Volume เข้ามา

เก่ียวข้อง ทั้ง ตลาดเอเชียที่ปิดทำการ ทั้งเป็นช่วงท้ายตลาดยุโรป และ ตลาด

อเมริกาเปิด ถ้าเป็นตลาดสดบ้านเราก็ช่วง  7 โมงเช้าที่จะมีการซ้ือขายอย่าง

คับคั ่ง นั ่นแหละครับ  เพราะฉะนั ้นแล้ว ผมสรุปให้ ง่ายๆ เลย สำหรับ

คนทำงานประจำเน่ีย ควรเทรด แค่ช่วงตลาดเดียว คือ ตลาดอเมริกา ตลาด

เวลาบ้านเราก็คือ 1 ทุ ่ม – 5 ทุ ่ม  ผมให้ 4 ชั ่วโมงต่อวันพอ ได้จบ เลิก 

ประมาณน้ันแหละครับ 

 

 



 

 

 

“ แต่สำหรับตลาด FOREX อย่างที ่เรารู ้ว่าตลาดมันเปิด 24 

ชั่วโมง และ มี 3 ช่วงตลาดใหญ่ ผมก็มีเทคนิค สำหรับ 3 ช่วง

ตลาดมาให้เทรดครับ  เพราะผมเป็น Full time Trader และ 

ผมว่าง 24 ชั่วโมง  ในกรณี ผมไม่นอนอะนะ ซึ่งรูปแบบการเท

รด เอาจริงๆ มันก็คล้ายกัน แต่ มันก็จะมีเครื่องมือ และ เทคนิค 

แตกต่างกันไป ตามสถานการณ์ ซึ่งเราก็ต้องประยุกต์ใช้กันไป 

เพราะว่า กราฟในแต่ละวันหรือ แต่ละสัปดาห์ มันก็ไม่ได้

เหมือนกัน  ไม่เช่นนั้น เราก็ใช้แค่เพียง ข้อมูลทางสถิติ มาเทรด 

ก็เพียงพอแล้ว ใช่ไหมละ ” 

 

 

 

 



เทคนิคการเทรด 

 

 

ASIAN SESSION 

 

หรือ 

 

TOKYO SESSION



 Concept ที่เรามองหาในการเทรด คาบเกี่ยวการเปลี่ยนช่วงตลาด 

 

 

 

 

 
 
จากรูปภาพ    ราคาได้ทำ High และ low ทิ้งไว้ในช่วงเช้า และเม่ือราคาช่วงบ่ายได้ร่วงลงมาถึง Low ของ Asian 

Session/Tokyo Session  และได้ ทำสัญญานกลับตัว ณ ตำแหน่ง Low น้ี 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างการเข้าออเดอร์    เม่ือราคาหลุดกรอบ Asian Session หรือ Tokyo Session แล้ว ก็ SL ไว้ด้านบน และ 

TP เป็น 1:1 หรือ 1:2 ตามความคิดเราอีกทีนึง อย่างในรูปภาพ กรอบว่ิง 30 pips เราก็ต้องใช้ TP อย่างน้อย 30 

pips ขึ้นไปครับ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพ  เป ็นต ัวอย ่างกราฟ EUR /USD ใน Time Frame 30 นาที   ส ังเกตว่าก่อนหน้าแท่งเท ียนที ่ล ูกศรชี้   

(Bullish Engulfing ) น้ัน เป็นช่วง Asian Session  ราคาว่ิงลงมาแต่ราคาไม่ค่อยมี Volume การซ้ือมากนัก แต่พอเปลี่ยนช่วง

ตลาดเป็น London Session ราคา เริ่มมี Volume การซ้ือ และ สร้างทิศทางของราคาในวันน้ันทันที



 

 

จากเหตุการณ์นี้   จุด Sniper เราจะต้องเริ่มตั้งแต่แท่งที่เป็นการกลืนกิน

(Engulfing) และ SL ใต้แท่งที่มันกลืนกินเลย ส่วน TP ก็ควรมากกว่า SL 

เป็น 2-3 เท่านะครับ   การยิง Sniper ต้องเล่นด้วย Lot Size ที่เหมาะสม

กับเงินทุนของเรา เผื่อกราฟมันลากโดน SL ต้องหาจังหวะใหม่ อย่าคิด

เสียดาย ต้องเด็ดขาดนะครับ อย่าทำให้ SL เยอะ ไม่เช่นนั้น มันจะไม่ใช่ 

Sniper 

 

 

 



 

ข้อควรระวัง 

 
ในการเทรดในเรื่องกรอบ Asian Session หรือ Tokyo Session 

จากประสบการณ์ของผม   กรอบการวิ่งของราคา ในช่วง  Asian 

Session/Tokyo Session  ไม่ควรมากเกิน 50 Pips   ประมาณ 30 Pips 

กำลังดีนะครับ ถ้ามากเป็น 100 Pips มันไม่ใช่ละครับ  เพราะ กราฟปกติใน

วันๆนึง มักจะวิ่งในระยะ 100-150 Pips ไม่เกิน200 Pips  แต่ถ้า วันไหน

ราคาหรือกราฟอยู่ในช่วงที่ เทรนแรงๆ ก็อาจจะวิ่งถึง 300  Pips  (อารมณ์

ราคาเคลื่อนที่อยู่ในคลื่น 3 ของทฤษฎี Elliot wave ) เพราะเทรนช่วงนี้จะ

เป็นเทรนแรงมากๆ  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยปกติ เทคนคิการเทรดแบบ 
กรอบ Asian Session หรือ Tokyo Session 

กราฟมักจะ Sideway อยู่ในกรอบ ระยะ 20-50 Pips ไม่เกินน้ี 

ส่วนใหญ่ที่พบเจอก็ประมาณ 30 Pips 

 

 
 

จากรูปภาพ หากเราเข้าออเดอร์ แล้วบวกไปสัก 30 Pips ให้เรา

เลื่อนตำแหน่ง Stoploss 1 มา ตำแหน่ง Stoploss 2 

 

 

 

 



ตัวอย่างภาพท่ี 1 

ที่เราไม่ควรเอากรอบ Asian Session หรือ Tokyo Session 

 ไปใช้ในการวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ กราฟวิ่งเกิน 100 Pips  ซึ่งเป็นกรอบที่ใหญ่มาก เราไม่

ควรใช้กรอบนี้เป็นกรอบการวิ่งของ Asian Session หรือ Tokyo 

Session 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างภาพท่ี 2 ต่อจากภาพท่ี 1 

ที่เราไม่ควรเอากรอบ Asian Session หรือ Tokyo Session  

ไปใช้ในการวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ  กรอบการว่ิงของ Asian Session หรือ Tokyo Session มากเกิน 

100 Pips พอ ตกตอนบ่าย  กราฟ London Session ก็ Sideway และกราฟ

ในตลาด New York Session ก็ Sideway อาการแบบนี้ มักเกิดขึ้นในวันที่

ธนาคารของสหรัฐเป็น Bank Holiday หรือ วันหยุดธนาคาร ครับ เพราะ

กราฟมี Volume แค่ช่วงเช้าเท่านั้น ตกบ่ายก็ Sideway กว้างๆ ตกดึกแทบ

ไม่มีแรงเลย 



London Session 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อ จาก Tokyo Session ก็ต้องพูดถึง “ London Session ”  

ซ่ึงเป็นตลาดที่ม ี Volume หรือ ปริมาณการซ้ือขายแลกเปลี่ยนค่าเงินภายใน

รอบวัน เป็นอันดับ 3 ของโลก ซ่ึงก็รองลงมาจากช่วง New York Session ที่

จะกล่าวต ่อไปในหัวข้อถัดไป  แน่นอนครับว่า การเทรดในรอบตลาด 

London Session นั้น จะตรงกับช่วงบ่ายบ้านเรา ผมให้ตั้งแต่ 13.00 น. 

ตามเวลาบ้านเราเลยละกันนะครับ เพราะจะได้เผื่อเวลาเอาไว้ เตรียมตัวเทรด   

หาข้อมูลหรือ เช็คข่าวประจำวันว่ามีไหม หรือ วิเคราะห์กราฟก่อนเทรด 

เพราะถ้าเปิดตลาดจริงๆแล้ว ถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวเนี่ยะ มันจะตรงกับ บ่าย 2 

โมง แต่ถ้า ฤดูหนาวตามบ้านเรา ก็จะเปิดตลาด 3 โมง    โดยค่าเงินที่จะ

เก่ียวข้องกับตลาดช่วงน้ีจะได้แก่ค่าเงิน ยูโร และ ค่าเงินปอนด์ นะครับ 



สกุลเงินหรือคู่เงินหลักท่ีเหมาะแก่การเทรดในช่วง London Session 

 

 
 

การเทรดค่าเงินในช่วงตลาดที่ 2 ในรอบวันหรือ London Session 

จะมีค่าเงินที่มี Volume การซ้ิอขาย ทั้งหมด  2  สกุลเงิน 

คือ ค่าเงิน  ปอนด์ หรือ GBP  

และ ค่าเงิน ยูโร  หรือ EUR    ซ่ึงก็จะได้แก่   

 

• GBP/USD     EUR/USD 

• GBP/AUD    EUR/AUD 

• GBP/NZD    EUR/NZD 

• GBP/CHF    EUR/CHF 

• GBP/JPY   EUR/JPY 

• GBP/CAD  EUR/CAD 



จะส ัง เกตได ้ว ่ าผมได ้แรเงา ในส ่วนของ GBP และ EUR ไว ้  ซ ึ ่ ง เป็น  

Base Currency  ซ ึ ่ ง ผม ได ้ บ อก ไป ช ้ า ง ต ้ น แล ้ ว ว ่ า  ใ นช ่ ว ง เ ว ล า  

London Session  2 ค่าเงินนี้ จะมี Volume การซื้อขายเป็นปริมาณมาก

ที ่สุด  ต่อไปเรามาดูสิ ่งที ่น่าสนใจในช่วงตลาดนี ้กัน ทำไมเราถึงต้องให้

ความสำคัญกับ 2 ค่าเงินน้ี   

 

ต่อไปน้ี 3 รูปภาพ คือภาพ การเคลื่อนที่ของเงิน GBP/USD หรือ เงินปอนด์  

ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด 6 วัน   ช่วงวันที่  6 - 13  กันยายน 2019 ไม่นับ

เสาร์และอาทิตย์ โดยแบ่งตามช่วงเวลา   3   Session 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ คือ กราฟ GBP/USD  กราฟ 1 ช่ัวโมง ระยะเวลา 6 วัน  แสดงถึงกรอบการว่ิงของ 
ค่าเงินปอนด์ ที่ว่ิงในตลาดช่วงเช้าหรอื Tokyo Session ที่มรีะยะว่ิงต่ำสุด 16 pips และสงูสุด 25 pips 



 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ คือ กราฟ GBP/USD  กราฟ 1 ช่ัวโมง ระยะเวลา 6 วัน  แสดงถึงกรอบการว่ิงของ 

ค่าเงินปอนด์ ที่ว่ิงในตลาดช่วงบ่ายหรือ London Session ที่มีระยะว่ิงต่ำสุด 58 pips และสงูสุด 152 pips 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ คือ กราฟ GBP/USD  กราฟ 1 ช่ัวโมง ระยะเวลา 6 วัน  แสดงถึงกรอบการว่ิงของ 

ค่าเงินปอนด์ ที่ว่ิงในตลาดช่วงหัวค่ำหรอื New York Session ทีม่ีระยะว่ิงต่ำสุด 34 pips และสงูสุด 81 pips 



สรุปสั้นๆง่ายๆ จาก 3 ภาพท่ีเราเห็นได้คือ 

- สกุลเงินปอนด์ รวมทั้ง สกุลเงินยูโร ไม่ควรเทรดในช่วงเช้าบ้านเรา Asian Session หรือ Tokyo Session  

- สกุลเงินปอนด์ รวมทั้ง สกุลเงินยูโร (ขออภัยที่ไม่ได้ยกตัวอย่างภาพ ของสกุลเงินยูโร แต่มันเหมือนกันครับ) จะว่ิง

ตามเวลาช่วง London Session หรือ ช่วงบ่ายโมงบ้านเราไปจนถึงตลาด สหรัฐปิด  

 

สังเกตว่าหากกราฟ เงินปอนด์ หรือ ยูโร  หลุดกรอบราคาที่ว่ิงในช่วงตลาดเช้าหรือ Tokyo Session แล้ว จะว่ิงแรงมาก 

เราจึงสามารถใช้เทคนิค Tokyo Session มาเทรดกับ สกุลเงิน ปอนด์ หรือ ยูโรได้   จาก 3 ภาพที่เราเห็น สกุลเงินปอนด์ ใน

รอบ 6 วัน วิ ่งสุงสุดแค่ 25  pips  หากเราใช้ เทคนิค Buy Stop หรือ Sell Stop จากกรอบราคาช่วงเช้าโดยใช้เทคนิค 

Breakout เข้ามาช่วย  เราก็จะได้จังหวะทำกำไร ในตลาดช่วง London Session ได้  โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเราสามารถ ตั้ง TP 

แรก เท่ากับ กรอบการ Sideway ในช่วงเช้าได้ เช่น  ช่วงเช้าตลาดวิ่งเพียง 25 pips เมื่อกราฟหลุด Breakout  ด้านใดด้าน

หน่ึง เราก็สามารถใช้ ระยะ Rage การว่ิง 25 pips เป็นระยะในการ Take Profit ได้น่ันเอง เป็นต้นนะครับ   



New York Session 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา New York Session หรือ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค ไม่ใช่เพียง

แค่ FOREX แต่มันหมายถึง ช่วงเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเปิดทำ

การ อีกทั้งตลาดน้ำมัน หรือ ทองคำ และ future ก็เริ่มต้นในช่วงเวลาน้ีด้วย  

ซ่ึงปริมาณการซ้ือขาย ในช่วงตลาดแห่งน้ี จะมากมายมหาศาล  จึงเป็นที่นิยม

สำหรับนักลงทุนทั่วโลก ไม่เว้นแต่ประเทศไทย ซ่ึงธรรมชาติของ New York 

Session  หรือ ตลาดช่วงสุดท้ายของการเทรด ในแต่ละวันทำการ ใน วัน

จันทร์ จนถึงศุกร์  นั้น มักเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง 1 ทุ่ม ตามเวลาบ้านเรา ยาวไป

จนถึงเที่ยงคืน เว้นเสียแต่ว่า ถ้าไม่มีข่าวอย่าง FOMC หลังเที่ยงคืนกราฟจะ

ค่อยๆเริ่มหมดแรงและ Sideway ต่อเน่ืองไปยังตลาดช่วงเช้าของวัน ถัดไป 



ค่าเงินท่ีเหมาะสมในการเทรดช่วง Session นี้  

ได้แก่ค่าเงินที่มีสกุลเงิน US Dollar เก่ียวข้อง เช่น 

- *  USD/JPY  USD/CHF   USD/CAD     

- ** EUR/USD  GBP/USD  AUD/USD NZD/USD   

- *** XAU/USD (ทองคำ) , น้ำมัน 

จะเห็นได้ว่า ทุกสกุลเงินหลัก ล้วนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ USD ทั้งน้ัน 

เพราะฉะนั้นแล้ว หากจะให้สรุปว่า ตัวใดตัวนึง วิ่งแรงสุดใน ช่วง Session 

น้ันๆ ก็จะหาได้ยาก  เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น กราฟตัวน้ัน

เป็นเทรนขึ้นหรือลง และ อยู่ในช่วงต้นเทรน กลางเทรน หรือ ปลายเทรน  

หรือ กราฟตัวน้ันในวันน้ันๆ มีข่าวเศรษฐกิจ สนับสนุนการเคลื่อนที่ไหม  แต่

ตัวนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก ตลาดช่วงน้ี ผมยกให้ ทองคำ  จริงๆทองคำ

มันเทรดได้ ทั้งวันนะครับ เพราะ มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  แต่ทองคำจะมี 

Volume การซื้อขายในประมาณมาก ในช่วงตลาด New York Session น้ี

มากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว ผมจึงอยากหยิบยก วิธีเทรดหรือวิธีทำกำไรจาก 

ทองคำ ในช่วงเวลา New York Market แทนค่าเงินครับ  

3 ภาพตัวอย่าง ต่อจากนี้ คือการเคลื่อนท่ีของทองคำ ในแต่ละช่วงตลาด 

เป็นภาพการเคลื่อนท่ีของ ทองคำ ต้ังแต่วันท่ี 5-13 กันยายน 2562 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asian/Tokyo Session 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONDON SESSION  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากรูปภาพ 3 รูป บอกอะไรเราได้บ้าง 

- ทองคำในช่วงเช้า หรือ ตลาด Tokyo Session จะว่ิงน้อยที่สุด 

- ทองคำในช่วงบ่าย หรือ London Session  จะว่ิงปานกลาง 

- ทองคำในช่วงค่ำ หรือ  New York Session  จะว่ิงแรงที่สุด 

“เม่ือเรารู้แล้วว่า ทองคำ วิ่งแรงมากที่สุดในช่วง New York Session”   

1.  ให้ผู้เทรดหรือผู้ที่ได้อ่านหนังสือผมเล่มน้ีนำไปใช้ คือ ให้ ใช้ Time Frame 1 ชั่วโมงในการเทรดนะครับ 

2.  ใน Time Frame 1 ชั่วโมงให้เราแบ่งช่วงเวลา ของตลาดออกเป็น 3 ช่วง โดย ในเส้นแบ่งวันนั้นจะมีแท่งเทียน

ทั้งหมด 24 แท่ง ให้เราแบ่ง เป็น 8 8 8   8 แรก คือ Tokyo Session  8 สองคือ London  Session 

และ 8 สุดท้ายคือ New York Session 

3. หาเทคน ิคในการเข ้าทำกำไร เช ่น หาแนวร ับและแนวต ้านให ้ เจอ  หร ือ ร ูปแบบ Price Action หรือ  

Demand Supply Zone , Fibonacci เป็นต้น 



ตัวอย่างการมองรูปแบบ Price Action ในกราฟทองคำช่วงเวลา New York Session 

 

จากประสบการณ์แล้ว เม่ือราคาทองคำ เข้าสู่ช่วง New York Session มักจะเป็นการทางใดทางหน่ึงไปจนถึงตลาดปิด 

วิธีการของน้ัน ผมจะใช้ทามเฟรม  1 ชั่วโมง เป็นการตีความ 

โดยจะใช้ แท่งเทียน 1 ชั่วโมง 3 แท่ง  คือแท่ง ก่อนหน้า แท่งเปิดตลาด และแท่งถัดไป โดยผมจะกำหนด  

แท่งก่อนหน้า = หมายเลข 1  

แท่งปัจจุบันหรือแท่งเปิดตลาด = หมายเลข 2  (ส่วนใหญ่ผมจะเทรดแท่งนี้) 

แท่งถัดไป(แท่งยืนยันสัญญาณ) = หมายเลข 3  
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ภาพน้ีมาจากรูปใหญ่ก่อนหน้า ตำแหน่งหมายเลข 1 

   

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายภาพ  

- ตำแหน่งหมายเลข 1 คือแท่งเทียน Bearish Engulfing  

- ตำแหน่งหมายเลข 2 คือแท่งเปิดตลาด New York Session ราคา

ได้ขึ้นไปเทสตำแหน่ง Hammer ในช่วง London Session ก่อนที่

จะไม่ผ่าน และร่วงต่อ เป็นการ Confirm แท่ง Bearish Engulfing 

เราควร Sell เม่ือราคาปิดแท่ง และ SL ไว้ยอดแท่ง 

- ตำแหน่งหมายเลข 3 คือ เป็นการร่วงไปตามเทรนเพื่อไปหาแนวรับ 

เมื ่อปิดแท่ง ก็เกิดเป็น Pattern 3 Black Crown (เป็นการบอก

อารมณ์ตลาดว่าว่าตอนน้ีราคามีแรงขายและยังจะลงอีก) ซ่ึงผมมีให้

ศึกษา ในส่วนของ Price Action ที่เกิดขึ้นบ่อยในต่อไป 



ภาพน้ีมาจากรูปใหญ่ก่อนหน้า ตำแหน่งหมายเลข 2 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายภาพ  

- ตำแหน่งหมายเลข 1 คือแท่งเทียน Bullish Engulfing  

- ตำแหน่งหมายเลข 2 คือแท่งเปิดตลาด New York Session ราคาได้

เป็นแท่ง Bullish ขึ้นไป การ Confirm การ Breakout และพร้อมที่จะ

ขึ้นต่อ เราควรรอราคามาเทส ตำแหน่งที่ Break และ เปิด Position 

buy และ SL ไว้ท่ีก้นแท่ง Confirm 

- ตำแหน่งหมายเลข 3 ราคาเกิด Dark Cloud Cover ซึ่งหมายความว่า

กราฟอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ ต้องรอแท่งเทียนคอนเฟิ ร์ม ต่อไปกรณีนี้

หากเราเปิดออเดอร์ไปแล้วก็ต้องลุ้นเอา โดยห้ามขยับ SL เพราะ กราฟ

มันบอกความหมายอยู่แล้วว่า อาจจะข้ึนหรือลงก็ได้ 

** หากเกิดแท่งเทียนลักษณะแบบนี้แล้วเราโดน SL  ก็ไม่ควรเทรดต่อ 

เพราะ เป็นช่วงท้ายตลาด New York Session แล้ว 



ภาพน้ีมาจากรูปใหญ่ก่อนหน้า ตำแหน่งหมายเลข 3 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายภาพ  

- ตำแหน่งหมายเลข 1 คือแท่งเทียน Bullish Candle Stick และเป็น

รูปแบบ Piercing เกิดข้ึนหลังจาก Shooting Star ก่อนหน้า 

- ตำแหน่งหมายเลข 2 คือแท่งเปิดตลาด New York Session ราคาได้

เป็นแท่ง Bearish Engulfing ถือเป็นสัญญาน Confirm ได้เลย เพราะ 

ก่อนหน้านี้ เกิด Shooting Star แล้ว แต่กราฟ1 ชั่วโมงก่อนหน้าหลอก

ว่าจะขึ้นต่อ แต่แท่งนี้ได้ลบความหมายนั้นไปโดยชิ้นเชิง โดยเมื่อแทง่นี้

ปิดตัวลง เราสามารถ Sell และ SL ไว้ ยอดแท่งได้เลย 

- ตำแหน่งหมายเลข 3 เป็นแท่งเทียน Bearish Candle Stick ต่อเนื่อง

จาก Bearish Engulfing  เป็นสัญญานท่ีดี ว่ากราฟจะลงต่อ 

 

 



ภาพน้ีมาจากรูปใหญ่ก่อนหน้า ตำแหน่งหมายเลข 4 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายภาพ  

- ตำแหน่งหมายเลข 1 คือแท่งเทียน Bullish Engulfing 

- ตำแหน่งที่ 2 เป็นลักษณะคล้ายSpinner  คือมีเนื้อเทียนอยู่ตรงกลาง 

ระหว่าง จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบอกถึงความไม่แน่นอน 

- ตำแหน่งหมายเลข 3 เป็นลักษณะ inside bar ตัว inside bar นี่ถ้าเป็น

คนก็อารมณ์ นก 2 หัว จะไปตามฝั ่งผ ู ้ชนะ ถ้าในกราฟ เราต้องรอ

สัญญานอีก1-2 แท่ง หรือ ไปมอง Time frame ใหญ่กว่าเช่น h4  ถ้า

มองแบบตาเปล่าแบบนี้ สังเกต จากตำแหน่งหมายเลข 3 ไปอีก 2 แท่ง 

ราคาปิดต่ำกว่าหมายเลข 1 แสดงว่า กราฟเป็น Engulfing ใน Time 

frame 4 ชั่วโมง แน่นอน 

** เราควรเทรดต้ังแต่หมายเลข 2 ถ้าเกิดกราฟแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเทรดเสมอ

ไป อย่างผมเทรดมานานเจอกราฟแบบนี้ก็ไม่อยากยุ่งครับ 



ภาพน้ีมาจากรูปใหญ่ก่อนหน้า ตำแหน่งหมายเลข 5 

 

คำอธิบายภาพ  

- ตำแหน่งหมายเลข 1 คือแท่งเทียน inverted hammer  

- ตำแหน่งหมายเลข 2 คือ Bullish Hammer 

- ตำแหน่งหมายเลข 3 คือ Bullish Candle Stick Confirm  

จากภาพ ตำแหน่งที่ 1 ถ้าเปรียบเป็นไฟ จารจร ก็เหมือนไฟเหลือ เตรียมตัวไป 

ตำแหน่งที่ 2 ก็เป็นไฟเขียว เราควรเข้าออเดอร์เมื่อจบแท่ง และ SL ไว้ใต้แท่ง  ย่ิงมี

ตำแหน่งที่ 3 มา Confirm เราก็ เลื่อน SL เรามาใต้แท่งที่ 3 ได้เลย 

 

 

 

 



ภาพน้ีมาจากรูปใหญ่ก่อนหน้า ตำแหน่งหมายเลข 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายภาพ  

- ตำแหน่งหมายเลข 1 คือแท่งเทียน Shooting Star  

- ตำแหน่งหมายเลข 2 คือ โดจิประเภทหางยาว 

- ตำแหน่งหมายเลข 3 คือ Bearish Engulfing 

*3 แท่งนี้ รวมกัน เป็น Evening Star ได้อีก 1 รูปแบบ* 

จากภาพ  ตำแหน ่งท ี ่  1 เป ็น  Shooting Star บอกว ่าแรงซ ื ้ อ เร ิ ่ มหมดลง 

ตำแหน่งที่ 2 แรงขายเริ่มมาเท่ากับแรงซื้อแสดงความกังวลหรือความไม่แน่นอน

ตำแหน่งที ่ 3 เป็นการยืนยันว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อ กรณีนี ้ เราควรเทรด 

ตำแหน่งหมายเลข 3 ครับ และ SL ไว้ยอดแท่ 



บทสรุป จากตัวอย่างเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำในช่วงระยะเวลา 6 

วัน โดยหลักกราฟชุดนี้ เป็นชุดการเคลื่อนท่ีในเทรนขาลง โดยเกิดแท่งเทียนกลับตัว

ได้แก่  

- Bearish Engulfing 

- Dark Cloud Cover 

- Shooting Star 

- Evening Star 

- Three Black Crown 

ผู้อ่านลองไปศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง แท่งเทียน เหล่านี้ ดูนะครับ มันจะเกิดข้ึน

บ่อยคร้ัง หากเรารู้จะทำให้จังหวะการเข้าออเดอร์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สำหรับการเทรดทองคำในส่วนของ ช่วงตลาด New York Session  ผม

คิดว่าตัวอย่างที่หยิบยกข้ึนมา น่าจะเป็นประโยชน์ได้มาก   เพราะผมได้บอกถึงช่วง 

จังหวะ ท่ีควรเทรด  ไม่ได้เทรดท้ังวัน  เพราะ ผมมีเวลา ท่ีแน่นอน นั่นก็คือ ช่วง 8 

ชั่วโมงสุดท้ายก่อน ตลาดปิด  หรือ เร่ิมตั้งแต่ตลาด New York เปิดนั่นแหละ โดย

จะใช้ แท่งเทียนในการยืนยันการเทรดในช่วงนี้ เพียง 3 แท่ง  หรือ บางคนอาจลอง

มองกราฟใน ทามเฟรม 4 ชั่วโมงก็ได้นะครับ ประมาณ 2 - 3 แท่งสุดท้ายของวัน 

จะเป็นเทรนของตลาด 

 

 

 


