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ค ำน ำ 
 
สวสัดีครับคณุผู้อ่าน ผมขอขอบคณุนะครับที่คณุสนใจในการหารายได้เสริม ด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือที่ชื่อว่า ไบนำร่ีออฟชั่ น แม้ว่ามันจะเป็นเคร่ืองมือที่มีความเสี่ยงทาง
การเงินสงูสดุ แต่มนัก็สามารถท าเงินได้มหาศาล ถ้าเรารู้จกัวิธีของมนั 
 
ผมตดัสนิใจเขียนหนังสอืเลม่นีข้ึน้มาอีกครัง้ หลงัจากที่เคยเขียน คู่มือไบนาร่ีออฟชั่น 
ซึ่งมีแจกอยู่ในเว็บไซต์ thailandoption.com ซึ่งผมรู้สกึว่า เวลาผ่านมาหลายปีแล้ว 
ถงึเวลาแล้ว ที่เราจะต้องอพัเดทความรู้กนัใหม่ ปีนีปี้ 2018 แล้ว วิธีการใหม่ๆ กลยทุธ์
ใหม่ๆ เคร่ืองมือใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย 
 
ผมค่อนข้างใส่ใจกบัรายละเอียดของหนังสือเล่มนีม้าก ๆ  และผมต้องการให้มันเป็น
เสมือนคู่มือเร่ิมต้นของคนที่เทรดไบนาร่ีออฟชั่น และต้องการพัฒนาตนเองให้
กลายเป็นยอดฝีมืออย่างแท้จริง! 
 
เนือ้หาในบางจุด ผมอาจโยงเข้าไปที่คลิปจาก Youtube หรือคลิปส่วนตัวในเว็บไซต์
บ้าง เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเทรดครับ สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจได้คือ ภายหลงัจากการ
อ่านจบ และคณุลงมือท าตามขัน้ตอน 
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คุณจะสามารถเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ได้อย่างแน่นอน และสามารถเร่ิมท าก าไรได้แล้ว 
แม้ว่าในตลาดนีม้ีคนไทย ท าก าไรอย่างเงียบๆอยู่ที่ 10-28% ต่อเดือน หรือมากกว่า 
แต่ผมก็ต้องเตือนคณุ การลงทนุในตลาดไบนาร่ีออฟชัน่นัน้ มีความเสีย่งสูงมาก  
 
คุณอาจแพ้ หรือล้างพอร์ตได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ไม่มีการการันตีว่าคุณจะประสบ
ความส าเร็จในตลาดนี ้ แต่ถ้า คณุส าเร็จ มนัจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก าให้กับคุณ 
ดงันัน้จงอ่าน และพิจารณาให้ดีนะครับ! 
 

ขอให้คณุส าเร็จและร ่ารวย 
นิรนาม 
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ค ำแนะน ำก่อนใช้หนังสือเล่มนี ้
 

“หากคณุไมช่อบอา่นในรูปแบบ PDF ไฟล์ ผมแนะน ำให้ปริน้ 
eBook เล่มนีอ้อกมำเป็นคูมื่อติดตวัเม่ือเทรดไบนาร่ีออฟชัน่

ครับ” 
 

พยายามท าแบบฝึกหดัทกุข้อให้ครบ และท าอยา่งตัง้ใจ มนัจะ
พฒันาทกัษะการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ของคณุให้พุง่ขึน้ติด

เพดานเลยอยา่งแน่นอน 
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ภำคที่ 1 พืน้ฐำนควำมรู้ท่ีส ำคัญ ฉบับรวบรัด 
 

“ถา้คณุอยากท าเงินเยอะ ๆ คณุก็ตอ้งอยู่บนก าแพงทีถู่กตอ้งก่อนเสมอ” 
MJ DERMACRO ผูแ้ต่งหนงัสือเปลีย่นเลนส์เป็นเศรษฐี 

 

คุณตื่นนอนที่ไหนในโลกใบนี?้ 
ผมต่ืนนอนอย่างขีเ้กียจที่สดุ และแทบไม่อยากลืมตาเลยครับ แต่แสงแดดที่มันแผด
แสงอย่างแรงกล้า ส่องกระทบดวงตาของผมจนผมนัน้ต้องพยายามลืมตาให้ได้มาก
ที่สดุ 
 
พระเจ้า! ผมแอบเห็นนาฬิกาตัง้โต้ะด้านขวามือ มันบอกว่าเป็นเวลา 08.30น. และ
ผมต้องรีบ รีบ! 
 
รีบไปขึน้เคร่ืองบิน เพื่อเดินทางต่อไปเที่ยวยังประเทศญ่ีปุ่ นด้วยไฟล์บินที่หรูหรา
ที่สดุ!!  
 
ผมรีบอาบน า้และท ากิจวัตรอย่างรวดเร็ว ประหนึ่งว่ามันคือวันสดุท้ายของผม ก่อน
จะคว้ากระเป๋าเดินทาง Prime ตวัใหม่ลา่สดุและไปขึน้เคร่ือง!! 
 
โชคดีที่แผนกการบนิ First Class ยงัเปิดให้บริการอยู่ ผมจงึเดินทางได้ทนัท่วงที และ
ในยามที่เคร่ืองบิน Take off จนผมมองเห็นอาคารจอดรถของผู้ โดยสานระหว่าง
ประเทศ  
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มันท าให้ผมหันกลบัไปนึกถึงอดีตกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วก่อนที่ผมจะเรียนรู้ เคร่ืองมือที่
มันเจ๋งที่สุดในโลก ที่เรียกว่า “ไบนำร่ีออฟชั่ น” ตอนนัน้ผมเป็นแค่คนท างานครู
กระจอกๆ แต่เงินเดือน 15,000 บาทเท่านัน้!! 
 
ทุกเช้าผมต้องรีบต่ืนตัง้แต่ตีห้า เพื่อที่จะไปเข้าเวรต้อนรับนักเรียนมาเช้าตอนเวลา 
06.30น.เป็นต้นไป ผมท าอย่างนีย้าวนานกว่า 8 ปีแรกของการท างานในชีวิต! ครัน้
เมื่อมองบนท้องฟ้า ได้เห็นเคร่ืองบนิ ล าแล้วล าเลา่บนิไป 
 
พลนัในใจคิดน้อยเนือ้ต าใจว่า ท าไม เราเรียนหนงัสอืมา กว่าจะจบปริญญาตรีมาได้ 
ท าไมผลลพัธ์ที่เราได้รับ มนัช่าง “กระจอก” เสยีนี่กระไร!!! 
 
แต่ มำวันนีสิ้! ดูผมตอนนี ้ผมต่ืนนอนบนโรงแรมหรูหรา ที่อยู่ใกล้กับสนามบิน
สวุรรณภมูิ บนิ First Class และใช้ชีวิตตามฝัน!!! ทัง้หมดเป็นเพราะผมตดัสนิใจ!!! 
 
ที่จะลงมือท ำตำมวิธีกำรในหนังสือเล่มนี!้!! 
 
เวลาผ่านมาจนถงึวนันี ้ผมเข้าใจ ผมซึง้ใจแล้ว การที่เราเลอืกเดินบนก าแพงที่ถูกต้อง 
ท าให้เราไปถงึเปา้หมายได้เร็วกว่าจริง ๆ 
 
เพื่อน ๆ ครับ ตอนนีค้ณุต่ืนนอนท่ีไหนครับ คุณยงัตื่นนอนที่เดยีวกับเม่ือ 5-10 ปีที่

แล้วหรือไม่! มนัยงัเป็นเตียงเดิมเตียงเดียว หรือว่าเป็นเตียงใหม่ครับ 
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หากคณุยงัต่ืนเตียงเดิม มีรายได้แบบเดิม ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สดุจริง ๆในชีวิต 
หนงัสอืเลม่นีจ้ะมอบ โอกาสใหม่ที่คณุสามารถท าได้อย่างแน่นอน 
 
ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงรายได้มากนัก เพราะไม่ต้องการให้ชีวิตเกิดความ
ยุ่งยากมากขึน้ กับค าถามที่ผมต้องมาคอยตอบคือ คุณท าเงินได้จริงหรือ คุณใช้ 
Photoshop ในการตดัต่อหรือเปลา่ 
 
ผมไม่มีเวลามาตอบขนาดนัน้ แต่ผมขออนญุาต Capture รายได้ออกมาจากบญัช ี
Skrill ให้คณุดแูล้วกนัครับ 
 

 
ภาพแสดงรายไดร้ะหว่างวนัที ่1-15 ส.ค. 2561 จากการเทรดไบนาร่ี 
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BINARY OPTION 2018 www.thailandoption.com     10 

 

 

 

 
ภาพแสดง ยอดถอนเงินเพียง 15 วนัในวนัที ่1-15 ส.ค. 2561 

หำกต้องกำรชมยอดรำยได้ย้อนหลัง คลิกที่น่ี เพื่อเข้ำ Group 
 
หากนับรวมรายได้แต่ละปีตกเฉลี่ยอยู่ที่ 5-8 ล้านบาท และเป็น passive income 
ล้วน ๆ และโปรดอย่าอิจฉาผมนะครับ เพราะวิธีการทัง้หมดที่ผมท าได้ ผมจะสอนใน
หนงัสอืเลม่นีท้ัง้สิน้ 
 
เอาล่ะครับ เห็นเงินพอเป็นแรงบนัดาลใจในความร ่ารวยแล้วใช่ไหม ถ้าอย่างนัน้เรา
มาเข้าเนือ้หาเน้น ๆ กนัเลยนะครับ 
 
รู้พืน้ฐำนที่ถูกต้อง คุณก็เดินได้เสมอ 

http://www.thailandoption.com/
https://www.facebook.com/groups/thailandoption
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ถ้ามีใครสกัคนพาคณุเร่ิมต้นท าอะไรแล้วละ่ก็ การเร่ิมต้นท่ีพืน้ฐาน  ถือเป็นสิง่ที่
ส าคญัที่สดุ  
 

“พืน้ฐานที่ถกูต้องจะน าพาคณุไปสูค่วามส าเร็จที่ยั่งยืน” 
 
หากคณุเดินทางตามหนังสอืเลม่แรกของผม ผมจะกลา่วถงึพืน้ฐานของการเทรด ไบ
นาร่ีออฟชัน่และรวยไว้ 3 ข้อด้วยกนั เรามาทบทวนไปพร้อม ๆ กนัดงันีคื้อ 
 
1.จงเลอืกเคร่ืองมือตดัสนิใจที่ดี 
2.จงบริหารจดัการเงินหน้าตกัให้ดี 
3.จงมีจิตวิทยาท่ีดี 
 
ทัง้ 3 ข้อเราต้องให้ความส าคญัเท่า ๆ กนั โดยมีวินัยเป็นเคร่ืองป้องกัน! เราจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีวินัย ถ้าขาดนะครับ แม้เพียงเสีย้ววินาทีเดียว คุณก็หลดุ! และไปสู่
ความล้มเหลวทางการเงินได้เลย 
 
หากจะให้คะแนน % ว่าตวัไหนส าคญัที่สดุ ผมขอให้ดงันีคื้อ 
1.จ านวน 10% 
2.จ านวน 30% 
3.จ านวน 60% 
 

http://www.thailandoption.com/
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เห็นแบบนีแ้ล้วคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวงการเทรดไบนาร่ีออฟชั่น อาจงงว่า ท าไมให้ % 
แตกต่างกันขนาดนี ้ทัง้ ๆที่ข้อที่ 1 น่าจะเป็นข้อที่มีความส าคัญสูงสดุ ค าตอบจาก
ประสบการณ์คือ  
 
ไม่ว่าคุณจะเจ๋ง เร่ืองเคร่ืองมือ หรือการบริหารมากเพียงใดก็ตาม หากใจของคณุไม่
พร้อม ปลอ่ยให้ความโลภเข้าครอบง า ผมบอกเลยว่ำในที่สุด คุณก็จะพงั! 
 
การพังในโลกของไบนาร่ีออฟชั่นนัน้ ไม่ใช่แค่ภายใน 2 หรือ 3 นาที แต่มันหมายถึง 
แค่เสีย้ววินาทีเท่านัน้! ผมเป็นบอ่ยมาก ๆในช่วงแรกๆของการท าเงิน และผมไม่อยาก
ให้คณุเป็นเช่นเดียวกนั 
 
ดงันัน้ท่องหลกัการไว้เสยีตัง้แต่ตอนนีเ้ลยนะครับ มี 3 ข้อ คือ 
1.จงเลอืกเคร่ืองมือตดัสนิใจที่ดี 
2.จงบริหารจดัการเงินหน้าตกัให้ดี 
3.จงมีจิตวิทยาท่ีดี 
 

ผมคิดว่ำน่ีคือประโยชน์ที่ผมได้รับจำกไบนำร่ีออฟช่ัน 
หลงัจากที่เรารู้หลกัการส าคญัของไบนาร่ีออฟชัน่แล้ว ว่าเราจะต้องพุ่งความสนใจไป
ที่ข้อใด หรือว่าเร่ืองใด ส าหรับในขัน้ตอนนี ้ผมอยากจะแชร์ว่า ถ้าเราเทรดไบนาร่ี
ออฟชัน่จนกลายเป็นอาชีพประจ าแล้ว เราได้อะไรบ้าง 
 
 

http://www.thailandoption.com/
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1.อิสรภำพทำงกำรเงนิ 
ผมมีรายจ่ายเฉลีย่วนัละ 500 บาท แต่ผมมีความสามารถในการเทรดไบนาร่ีออฟชั่น
และได้รับเงินคืนวันละ 1000 – 1500 บาท ผมมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 3 เท่าต่อวัน 
ซึ่งผมพูดเลยครับว่า การเทรดไบนาร่ีออฟชั่นให้ได้เงิน 1000 บาทต่อวัน มันโคตร
ง่าย! 
 
ง่าย จนผมคิดว่าทกุ ๆคนสามารถท าได้อย่างแน่นอน ดงันัน้ใครที่เทรดไบนาร่ีออฟชัน่
อย่างจริงจงั เตรียมตวัเดินทางท่องเท่ียวทัว่โลกได้เลยครับ 
 
2.ท่องเที่ยวทั่วโลก 
ผมชอบการเดินทางไปยังประเทศญ่ีปุ่ นมาก ๆ และผมใช้เงินจากการเทรดไบนาร่ี
ออฟชัน่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ในการเดินทางไปเที่ยวครับ มนัทัง้ง่าย และมีความสขุ
มาก คุณไม่ต้องกังวลว่าการอยู่ต่างสถานที่จะท าให้ประสิทธิภาพการเทรดลดลง 
เพราะคณุสามารถเทรดที่ไหนก็ได้ เรียกว่าเทรดไปเท่ียวไปทัว่โลก 
 
3.ซือ้ของแพงๆที่อยำกได้ถ้ำอยำกซือ้ 
คุณอยากได้รถยนต์คันหรูไหม คุณอยากได้บ้านราคาหลายสิบล้านไหม ทัง้หมดอยู่
ในมือของคณุ เพียงแค่คณุตดัสนิใจลงมือเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ตัง้แต่วนันี ้ 
 
4.เลือกคนที่คุณรักได้ 
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ฟังแลวอาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่ในความเป็นจริงหมายความว่า คุณสามารถ
เลอืกคนท่ีคณุรักได้ครับ ด้วยจ านวนเงินท่ีคณุมีนัน่เอง ใครจะว่าอย่างไรผมไม่สน แต่
การมีเงินมนัช่วยให้เราหาคนท่ีใช่! ง่ายมากขึน้ 
 
5.ใช้เวลำท ำงำนในแต่ละวันน้อยมำกๆ 
หลายคนคิดว่าการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่นัน้จะต้องนัง่เฝา้หน้าจอนาน ๆ จงึจะสามารถ
เทรดได้ส าเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องเลยครับ ผมใช้เวลาไม่เกินวันละ 2 
ชัว่โมงในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่และ forex ก็สามารถท าเงินได้แล้ว 
 
การเทรดนาน ๆไม่ได้เป็นหลกัประกันความส าเร็จ แต่การเทรดอย่างมีระเบียบวินัย
ต่างหากครับ ที่ท าให้เราประสบความส าเร็จได้จริง ๆ 
 

อย่ำตกหลุม (ข้อควรระวัง) 
จริง ๆแล้วข้อนีผ้มคิดว่า อาจไม่จ าเป็นต้องเล่าให้ฟังก่อนในตอนแรก แต่เอาเข้าจริง
แล้ว ผมอยากเล่าให้ฟังก่อนเลยครับ คือเมื่อเราเทรดไบนาร่ีออฟชั่นไปสกัระยะนะ
ครับ มนัจะมีหลุม่พลางเกิดขึน้ 
 
หลุมพรางในทีนีคื้อ หลุมพรางที่ท าให้เรารู้สึกว่า เรำเฉ่ือยไปกับกำรเทรดครับ 
กลา่วคือ เรารู้สกึว่าไม่จ าเป็นต้องเทรดทกุวนั และมนัท าให้ลามไปถงึการขาดวินยั ซึง่
ผลเสยีมนัรุนแรงมากนะครับ  
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ผมพบว่าหลังจากผมเร่ิมขีเ้กียจเทรด รายได้และความแม่นย าในการเทรดไบนาร่ี
ออฟชั่นของผมลดลงอย่างมาก จนผมรู้สึกว่า ผมต้องลงมือท าอะไรสักอย่างแล้ว 
เพื่อให้การเทรดของผมท าก าไรกลบัคืนมา และสิง่นัน้คือ การมีวินยัในการเทรดทกุวนั 
วนัละ 2 ชัว่โมงเป็นอย่างน้อยนัน่เอง 
 

“จงเทรดทกุวนั อย่างน้อยวนัละ 2 ชัว่โมง เพื่อการท าก าไรทกุวนั” 
 

เทรดไบนำร่ีออฟช่ันหรือ CFDs  
จริงๆแล้ว การเทรดไบนาร่ีออฟชัน่นัน้ ในความเห็นสว่นตวัของผม ผมพบว่ามนั
สามารถท าเงินได้เร็วกว่ามากครับ 
 
หลกัการของไบนาร่ีออฟชัน่นัน้ง่ายมาก ๆ จนหลาย ๆ คนเปรียบมนักบั Hi Low แต่
จริง ๆ แล้วไม่ใช่อย่างนัน้นะครับ ผมอยากให้แยกจากกนั เพราะหลกัการของมนัก็คือ 
 
1.คณุท านายราคาของสนิทรัพย์นัน้ ๆ ในอนาคตว่าจะสงู หรือต ่ากว่าราคาปัจจบุนั 
2.คณุซือ้สญัญาที่เรียกว่า Option จากโบรกเกอร์ โดยประกนัราคาสงูหรือต ่าไว้ 
3.คณุระบเุวลาที่คณุจะถือสญัญา Option ไว้ว่าจะถือ 5 นาที 2 นาที ก่อนจะบงัคบั
ขายคืนให้โบรกเกอร์ 
4.เมื่อเวลาตามสญัญา Option ที่คณุท าไว้หมดลง คณุท านายราคาถกู! คณุรับ
ผลตอบแทนไปเลยระหว่าง 20 – 92% 
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ลองคิดดูสคิรับว่า ถ้าคณุเปิดสญัญา Option ที่ 10,000 บาท และคณุถือสญัญาไว้ 2 
นาที โดยการท านายว่า ราคาในอีก 2 นาทีข้างหน้าจะสงูกว่าปัจจบุนั แล้วปรากฏว่า
มนัสงูกว่าจริง ๆ  
 
คณุจะได้รับเงินคืนเป็น 10,000 + 9,200 บาท ทนัที! (คิดก าไรที่ 92%) เพียงแค่ 2 o
ทีเท่านัน้!! เห็นไหมครับว่า ความรวยอยู่ตรงหน้าคณุแล้ว! 
 
คณุพร้อมแล้วใช่ไหม!!! ครับ ในภาคต่อไปผมจะกลา่วถงึเคร่ืองมือที่เราต้องใช้เทรด
กนั แต่ก่อนจะไปเตรียมเคร่ืองมอื ผมอยากให้คณุท าแบบฝึกหดัด้านลา่งนี ้เพื่อเป็น
การทบทวนองค์ความรู้ก่อน 
 

แบบฝึกหดัภำคที่ 1 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องทุกข้อ 
1.เว็บไซต์ที่เป็นเว็บหลกัส าหรับการติดตามข้อมลูไบนาร่ีออฟชัน่ ชื่ออะไร 
ตอบ................................................................................................... 
2.หลกัการพืน้ฐานส าคญั 3 ประการในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่มีอะไรบ้าง 
ตอบ  2.1 ............................................................................................ 
         2.2 ............................................................................................ 
         2.3 ............................................................................................ 
3.จงบอก % ความส าคญัของหลกัการพืน้ฐานแต่ละข้อ 
ตอบ 3.1 Indicator   ความส าคญั ............% 
        3.2 Money Management  ความส าคญั ............% 
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        3.3 หลกัจิตวิทยา   ความส าคญั .............% 
4.จงบอกประโยชน์ที่เราได้รับจากการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่มาอย่างน้อย 4 ข้อ 
ตอบ 4.1……………………………………………………………………. 
        4.2 …………………………………………………………………… 
        4.3 ……………………………………………………………………. 
        4.4 ............................................................................................... 
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ภำคที่ 2 หลักคิดในกำรเทรดไบนำร่ีออฟช่ัน 
“เมื่อด ารงตนบนหลกัการที่ถกูต้อง ความส าเร็จก็อยู่ไม่ไกล” 

ใครสกัคนได้กลา่วไว้ 
 

หลักกำรพืน้ฐำน 3 ประกำร 
หากเราจะต้องลงมือท าอะไรแล้ว การ Focus ลงไปเลยที่หลกัการของเรา น่าจะเป็น
วิธีการที่ดีที่สดุ คือมันท าให้เรารู้ว่า เมื่อจะต้องท าอะไรสกัอย่างให้ส าเร็จ เราจะต้อง 
Focus ลงไปตรงสว่นไหน! 
 
ซึง่การเทรดไบนาร่ีออฟชัน่นัน้ เราจะโฟกสัลงไปที่ 3 อย่างนีเ้ท่านัน้ ซึง่สามารถท าให้
เราประสบความส าเร็จได้นัน่คือ 
1.จงเลอืกเคร่ืองมือตดัสนิใจที่ดี 
2.จงบริหารจดัการเงินหน้าตกัให้ดี 
3.จงมีจิตวิทยาท่ีดี 
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ภาพแสดงหลกัการ 3 ข้อทีส่ าคญัในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ 

 
ตอนแรกๆท่ีผมเรียนรู้หลกัการนีม้าจาก อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผมเฉยๆนะ ผมคิด
ว่า มันคงไม่มีอะไรหรอก หรือมันคงไม่เกี่ยวกับหรอก คือเอาง่ายๆเลย ผมไม่ให้
ความส าคญัอะไรทัง้สิน้ 
 
 
จนในที่สุดเมื่อผมมาลงเทรดไบนาร่ีออฟชั่นอย่างจริงจัง ผมพบว่า อันนีแ้หละคือ
หวัใจ และเป็นตวัชีว้ดัเลยระหว่างคนท่ีมีรายได้เกินเดือนละ 100,000 บาทจากการเท
รดไบนาร่ีออฟชัน่ กบัคนท่ีล้มเหลว  
 
หลกัการทัง้ 3 ข้อที่ผมได้รับมานัน้คณุควรเก็บไว้เปน้ความลบัมาก มนัมีด้วยกนั 
1.จงเลอืกเคร่ืองมือตดัสนิใจที่ดี (Good Indicator) 
2.จงบริหารจดัการเงินหน้าตกัให้ดี (Good Money Management) 
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3.จงมีจิตวิทยาท่ีดี (Phycology Management) 
 

1.จงเลือกเคร่ืองมือตัดสินใจที่ดี (Good Indicator) 
ข้อแรกเลย ผมอยากให้คุณนัน้เลือกเคร่ืองมือที่ดีที่สดุก่อน เราน าเคร่ืองมือมาใช้ท า
อะไร เราน ามาใช้เป็นตวัช่วย! เน้นว่าเป็น ตวัช่วย! ในการตดัสนิใจเปิด Buy หรือ Sell 
ซึง่ยิ่งเรา มีตวัช่วยที่สามารถบอกจดุเข้าของสญัญาณแม่นเท่าไหร่  
 
โอกาสที่เราจะชนะในเกมส์ไบนาร่ีออฟชั่นจะสงูมากขึน้เท่านัน้ ลองจินตนาการดูสิ
ครับว่า สมมติุคณุเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ โดยไม่สนใจอะไรทัง้นัน้และใช้การเดา คือเดา
มัว่ๆเลยนะครับ 
1.เดามัว่ๆ โอกาสท านายราคาถกู = 10% 
2.เพิ่ม Indicator มา 1 ตวัช่วยท านาย โอกาสถกู = 60% 
3.เพิ่ม Indicator มา 2 ตวัช่วยท านาย โอกาสถกูเพิ่มเป็น = 75% 
4.เพิ่ม Indicator มา 3 ตวัช่วยท านาย โอกาสถกูเพิ่มเป็น = 80-90% 
 
คณุเห็นอะไรจากตวัเลขไหมครับ ยิ่งเรามอีินดีท้ี่ดี แค่หลักกำรพืน้ฐำนข้อแรกข้อ
เดยีว เรำก็แทบจะเป็นเสือนอนกินจำกตลำดได้แล้วครับ แต่ที่เราไม่ส าเร็จคือ 
 
1.เราไม่เชือ่ในอินดิเคเตอร์ 
2.เรามีอินดีท้ี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ 
3.เราไม่ช านาญและเชี่ยวชาญในการใช้และวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ตวันัน้ ๆ 
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แต่ไม่ต้องห่วงครับ ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป เพราะผมจะท าการสอนใหม่ ทัง้เร่ือง
การเลอืกซือ้อินดิเคเตอร์ ท าไมต้องซือ้และท าไมเราจงึไม่ควรใช้ของฟรี! รวมตลอดทัง้ 
ผมจะแนะน าอินดิเคอเตอร์ตวัที่น่าสนใจให้กบัคณุด้วย 
 
แต่บอกก่อนนะครับว่า ไม่มีอินดิเคเตอร์ตวัไหนท่ีมีคณุภาพที่ดีที่สดุในโลก มีเพียงตัว
ที่ดีเท่านัน้ และเมื่อถงึเวลาหนึง่ เราอาจต้องเปลีย่นอินดิเคเตอร์ไปเร่ือย ๆ ซึง่หากคณุ
ต้องการติดตาม รีวิวอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ๆ ก็สามารถท าได้ด้วยการเข้าไปกด 
Subscription ที่เว็บไซต์ thailandoption.com นะครับ 
 

2.จงบริหำรจัดกำรเงนิหน้ำตักให้ดี (Good Money 
Management) 
ข้อต่อมาส าหรับหลกัการคือ คุณจะต้องมีการบริหารจัดการเงินหน้าตักให้ดีครับ คือ
สมมติุว่าคณุมีเงินทนุเดือนละ 10,000 บาท คณุต้องรู้ว่า เราจะเทรดด้วยการวางเงิน
เท่าไหร่ และไล ่Step ไปอย่างไร 
 
ข้อนีส้ าคญัมาก และมนัอาจท าให้คณุผิดพลาด หรือได้ก าไรเลยก็ได้นะครับ ด้วยการ
วางระบบที่ดี คณุจะส าเร็จง่ายมาก  
 
ผมยกตวัอย่ำงดกีว่ำเช่น 
1.คณุมีเงิน 10,000 บาท แต่ไม่จดัการเงินเลย เวลาเทรดโยนมัว่ๆ โอกาสก าไร 10% 
2.คณุมีเงิน 10,000 บาท และบริหารจดัการเงิน คณุมีโอกาสก าไร 80-90% 

http://www.thailandoption.com/
https://www.thailandoption.com/


BINARY OPTION 2018 www.thailandoption.com     22 

 

 

 
แต่ก่อนผมไม่เคยคิดมากเลยเร่ืองเงิน ยิ่งตอนที่เราเทรดแล้วได้ก าไรเยอะๆเนี่ย ผม
แทบโยนไม้เล่นเลย กล่าวคือ ผมโยนเงินลงไปแบบตามใจ ไม่ว่าจะได้ก าไรหรือ
ขาดทนุก็ช่างมนั ซึง่มนัเป็นความสะใจเลก็ ๆ ของผม แต่.... 
 
นั่นล่ะเป็นจุดก าเนิดของการไม่ใส่ใจในวินัยการเทรดครับ แล้วที่สดุคือ ผมก็พังผมก็
เจ๊งนัน่เอง 
 
คุณอยากเจ๊งไหมครับ! ผมว่าร้อยทัง้ร้อย ไม่มีใครอยากอย่างแน่นอน และผมก็
เช่นกนั ดงันัน้ทางแก้ไขของผมคือ ผมต้องบริหารจัดการเงินหน้าตักของผมให้ดีที่สุด 
ต้องเป็นไปตามระบบเท่านัน้! 
 
ถ้าคุณเชื่อมั่นในระบบ มันจะน ามาพาคุณไปสู่ฐานรายได้ใหม่ ความมั่งคั่งใหม่ 
โอกาสทางการเงินใหม่ ๆ  
 
และนัน่คือสิง่ที่ผมสนใจมากครับ 
 

3.จงมีจิตวิทยำที่ดี (Phycology Management) 
ข้อสดุท้ายคือ คณุต้องมีหลกัจิตวิทยากบัตนเองที่ดี ซึง่แม้ว่าหวัข้อมนัจะดเูป็นอะไรที่
เป็นทางการมาก ๆ แต่ในทางปฏิบติัแล้ว ผมต้องการให้คณุจดัการกบัปัญหาเร่ือง... 
 
1.ผยองใจเมื่อเทรดได้ก าไรเยอะๆ 
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2.จดัการอารมณ์ตนเองตอนล้างพอร์ตให้ได้ 
3.จดัการกบัอารมณ์โกรธให้ได้ 
 
จากประสบการณ์ของผม ก็มีแค่หลักการ 3 ข้อนีเ้ท่านัน้แหละครับ ที่ท าให้คุณนัน้
ล้มเหลว คือ มนัเป็นเร่ืองจริงอย่างที่สดุว่า คณุท าก าไรได้เยอะมาก ๆ แล้วอยู่ดี ๆ ไม้
ต่อไปคณุท าพลาด เสยีไป 1000 เหรียญ คณุเหลอืเงินในพอร์ต 9000 เหรียญ แต่คณุ
โมโห! เผลอเปิดไม้ใหญ่ที่ 9000 เหรียญ แล้วผลลพัธ์คือ! 
 
คณุพลาด! 
 
คุณหมดเงินทันที 9000 เหรียญ! แล้วล้างพอร์ต นี่แหละครับ คือสิ่งที่ผมกังวล สิ่งที่
ผมไม่อยากให้เกิดขึน้ แค่อารมณ์เดียว เรียกว่าฉิบหายกับพอร์ตทัง้หมดเลย ดังนัน้ 
อย่าท าแบบนีเ้ด็ดขาด! 
 
เอาละ่ครับ เพียงแค่เราเรียนรู้แบบเจาะลกึและจดัการกับปัญหาหลกัทัง้ 3 ประการนี ้
ได้ คณุจะสามารถเอาตวัรอดได้ในตลาดไบนาร่ีออฟชัน่อย่างแน่นอน แล้วไม่ต้องกลวั
ว่า คณุจะพลาดครับ มนัผ่านการทดสอบมาแล้วจากคนหลายร้อยคน อย่างน้อยก็ผม
คนหนึง่ละ่ 
 

เคร่ืองมือที่ส ำคัญในกำรเทรดไบนำร่ีออฟช่ัน 
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มาถงึหวัข้อที่ส าคญัในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ครับ นัน่คือ แล้วถ้าเราต้องเทรดไบนา
ร่ีออฟชัน่อย่างจริงจงั เราต้องเตรียมอปุกรณ์อะไรบ้าง ต้องมีจอ 2-3 จอไหมในการดู
กราฟอะไรท านองนี ้ 
 
ผมคิดว่าปัญหาโลกแตกนีน้่าจะต้องสรุปออกมาเป็น หวัข้อ เพื่อให้คณุพิจารณา
ดงัต่อไปนีน้ะครับกลา่วคือ 
 
1.คอมพวิเตอร์/NoteBook 
สิง่แรกที่เราจะต้องมีคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ครับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC แบบตัง้โต๊ะ
นะครับเพราะว่ามนัมีความจ าเป็นอย่างมาก เหตผุลเพราะในหลายๆโบรกเกอร์นัน้ 
เราสามารถเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ได้ ผ่านทาง App ของทางโบรกเกอร์เท่านัน้ ถ้าไม่ใช่
จะไม่สามารถเทรดได้ 
 
2.จอภำพมุมกว้ำง ถ้ำเลือกได้จะดทีี่สุด 1 จอก็พอ 
สว่นข้อต่อมาที่เราต้องมีคือ จอภาพแบบมมุกว้างหน่อย ถ้าเป็นจอโค้งได้ยิ่งดีครับ 
เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถรับภาพต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้เหมาะสมอย่างยิ่งในการเทรดมาก
ขึน้ 
 
3.โปรแกรม MetaTrader 4 หรือ 5 โดยสมัครผ่ำนโบรกเกอร์ FBS 
ส าหรับตวัที่สามที่จะต้องมีคือโปรแกรม MetaTrader 4 หรือ 5 ครับโดยโปรแกรมนี ้
เราจะน ามาใช้เปิดสญัญาณอินดีแ้บบ 2 จอ ซึง่ผมแนะน าว่าให้เราใช้ของ FBS ซึง่ถือ
เป็นสญัญาณที่ดีที่สดุ ณ ขณะนีน้ะครับ 
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4.สมัครอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงไว้ 
จงมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้แล้ว มันจะได้ไม่มี
ปัญหาตอนที่คุณส่งค าสัง่ซือ้ Buy หรือว่า Sell ไป ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สดุ
ในการ 
 
5.สมัครสมำชิกโบรกเกอร์ชัน้น ำสัก 2-4โบรกเกอร์ 
ข้อสดุท้ายคือ ให้เราสมคัรเป็นสมาชิกโบรกเกอร์อย่างน้อยสกั 2-4 โบรกเกอร์นะครับ 
เพราะถือว่าเป็นประตสููก่ารหารายได้ที่สมบรูณ์ที่สดุ และดีท่ีสดุในเวลานีเ้ลย 
 
คณุมีเพียง 5 อปุกรณ์นีเ้ท่านัน้ ก็เพียงพอแล้วต่อการเร่ิมต้นเทรดไบนาร่ีออฟชัน่อย่าง
จริงจัง และท าก าไรอย่างมืออาชีพ ผมอยากให้คุณใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุก ๆ
ข้อนะครับ จุดเร่ิมต้นของการใส่ใจที่ดีย่อมน าพาคุณมาพบกับรายได้ที่ยั่งยืนและ
มัน่คง 
 
หลงัจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือ ผมจะพาไปดูโบรก
เกอร์ไบนาร่ีออฟชัน่ สกัราว ๆ 4-5โบรกเกอร์ ที่ผมคิดว่าคุณน่าจะสมคัรสมาชิก และ
เทรด โดยเราสามารถเทรดเพียงโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งที่เราชอบ หรือจะเทรด
ผ่านทกุ ๆโบรกเลยก็ได้ 
 
ถ้าคณุเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ผมอยากจะเชิญชวนให้สมคัรใหม่และท ารหสัใหม่เลยครับ 
ถือเสียว่านี่เป็นรหัสที่จะสร้างโอกาสและความส าเร็จให้เกิดขึน้กับตัวของคุณ บางที
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การเร่ิมต้นอะไรใหม่ ๆ อาจกลายเป็นเร่ืองที่ดีส าหรับตัวคุณและคนที่คุณรักก็ได้นะ
ครับ 
 

แบบฝึกหดัภำคที่ 2 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องทุกข้อ 
1.จงยกตวัอย่างกิจกรรมที่ถือว่ามี Money Management ที่ดีมา 1 กิจกรรม 
ตอบ................................................................................................... 
 
2.จงระบเุคร่ืองมือที่ส าคญัในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่มาให้ครบ 
ตอบ................................................................................................... 
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ภำคที่ 3 รีวิวโบรกเกอร์ที่น่ำสนใจปี 2018 
 

อันดับที่ 1 Iqoption.com 

 
 
ท ำควำมรู้จกักับ iqoption 
หากจะกลา่วว่าโบรกเกอร์ใดคือโบรกเกอร์อนัดบัหนึง่ของโลกด้านไบนาร่ีออฟชัน่แล้ว 
คงปฏิเสธไม่ได้กบัโบรกเกอร์อย่าง Iqoption ครับ ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.2013 และ
เติบโตอย่างมัน่คงจนกระทัง่ถงึปัจจบุนั 
 

“ถือเป็นโบรกเกอร์ ทีค่ณุตอ้งเป็นสมาชิกให้ไดไ้ม่ว่าอย่างไรนะครับ” 
 
ผลิตภณัฑ์ที่ทำง Iqoption มีให้เทรด 
1.หุ้น (CFD) (ค่า Leverage สงูสดุคือ x10) 
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2.ฟอเร็กซ์ : กว่า 99 คู่เงิน (ค่า Leverage สงูสดุคือ x500) 
3.สินค้ำโภคภณัฑ์ (ค่า Leverage สงูสดุคือ x150) 
4.สัญญำออฟชั่น 59 ออฟชัน่ 
5.Crypto: เหรียญคลปิโต้ 
6.วิธีกระจำยพอร์ตกำรลงทุน ETFs (ค่า Leverage สงูสดุคือ x100) 
 
โดยตวัเด่นของเราคือข้อที่ 4 และ 5 ซึง่สามารถเลอืกผลติภณัฑ์กลุม่นีม้าเทรดแล้วท า
ก าไรได้เป็นจ านวนมาก แต่กระนัน้ก็ตามผลติภณัฑ์ในข้อที่ 1 และ 2 ก็สามารถท าเงิน
ได้ดีเช่นกนั เพียงแต่สญัญาที่เราเปิดกบัโบรกเกอร์นัน้จะเป็น CFD 
 
ประเภทบัญชีของ Iqoption 
ประเภทของบญัชีแบบ Iqoption นัน้แบง่ออกมาได้เป็น 2 แบบด้วยกนัประกอบด้วย  
1.เปิดบญัชีฟรี (Demo Account) 
2.เปิดบญัชีใช้งานจริง (Real Account) 
3.เปิดบญัชีใช้งานจริงแบบ VIPs 
 
เปา้หมายของคณุคือการเปิดบญัชีแบบ VIPs เพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์เพิ่มเติมใน
หลายๆประการนะครับ 
 
ส่ิงที่สมำชิกได้รับหำกเป็นสมำชิกแบบ VIPs 
1.มีผู้จดัการสว่นตวั ที่พดูภาษาไทยได้เพื่อสอนเกี่ยวกบัการท าก าไร 
2.สามารถท าก าไรเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์ต่าง ๆ เช่นตามภาพด้านลา่ง 
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3.สามารถเข้ารับการอบรมความรู้ในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ได้ฟรี 
 
เงื่อนไขในกำรเป็นสมำชิกแบบ VIPs 
เพียงฝากเงินเข้าระบบจ านวน 3,000 ดอลลา่ร์ขึน้ไป หรือสะสมรวมกนัได้ 3,000 
ดอลลา่ร์ขึน้ไปเท่านัน้ ก็สามารถเป็นสมาชิกแบบ VIPs ได้แล้ว 
 
ข้อดขีอง Iqoption 
1.ระบบฝากถอนง่าย และรวดเร็วเป็นธรรม 
2.มีความน่าเชื่อถือสงูสดุ มีระบบธรรมาภิบาล 
3.สมคัร และใช้งานง่าย 
4.ระบบสนบัสนนุภาษาไทยเต็มรูปแบบและทกุช่องทาง 
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สมัครสมำชิก Iqoption คลิกที่ปุ่มด้ำนล่ำง 

 
“ส าหรับท่านทีเ่ป็นสมาชิก Iqoption อยู่แลว้ ผมอยากน าเสนอให้สมคัรสมาชิกใหม่ 
เพือ่ใช้กลยทุธ์ตามหนงัสือเล่มนีแ้ยกต่างหากไปเลยครับ จะท าให้ง่ายต่อการบริหาร
จดัการพอร์ต เชือ่ผม! คุ้มค่าทีจ่ะสมัครใหม่ครับ” 
 

อันดับที่ 2 olymptrade.com 

 
 
ท ำควำมรู้จกักับ olymptrade 
เว็บไซต์เทรดไบนาร่ีออฟชัน่ท่ีเข้ามาเป็นอนัดบั 2 คือ olymptrade ครับแม้ว่าจะมา
เป็นอนัดบัสอง แต่ว่าระบบต่าง ๆ ที่ทาง olymptrade ท าขึน้นัน้มีความไม่แตกต่าง
จากในสว่นของ iqoption เลย 
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แต่จดุเด่นประการส าคญัที่ผมเห็นจาก olymptrade คือ ความสามารถในการถอน
เงินท่ีรวดเร็ว! ซึง่มีหลายๆครัง้ที่การถอนเงินเข้าบญัชี Skrill ของผมนัน้ใช้เวลาน้อย
มากครับ เพียงแค่ 1-5 นาทีเท่านัน้! 
 
ผลิตภณัฑ์ที่ทำง olymptrade มีให้เทรด 
1.คู่สกุลเงนิ จ านวน 35 คู่ หมนุเวียนเทรดในแต่ละวนั 
2.CRYPTO ASSETS จ านวน 12 สกลุเงิน 
3.ดชันี จ านวน 10 ดชันี 
4.สินค้ำ จ านวน 6 ตวั 
5.หุ้น จ านวน 13 ตวั  
 
เมื่อเราเทรดที่ olymptrade ตวัผลติภณัฑ์ที่ผมชอบเลอืกมาเลน่มากที่สดุคือ 
CRYPTO ASSETS ครับ โดยเฉพาะบิตคอยน์ และอีเธอว์เรียมคลาสสกิ โดยมี % 
ตอบแทนกลบัอยู่ที่ 80% ขึน้ไป 
 
ประเภทบัญชีของ olymptrade 
1.ประเภทบญัชีฝึกหดั สมคัรฟรีและได้เงินซ้อมเทรดที่ 10,000 ดอลลา่ร์ 
2.บญัชีจริง  
3.บญัชี VIPs 
 
ส่ิงที่สมำชิกได้รับหำกเป็นสมำชิกแบบ VIPs 
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1.มีที่ปรึกษาการเทรดสว่นตวั 1 คน 
2.สามารถท าก าไรได้มากที่สดุจาก 80% เป็น 92% (ตรงนีคื้อดีมาก) 
3.การซือ้ขายที่ไม่มีความเสีย่ง 
4.กลยทุธ์พิเศษทางการ 
5.จ านวนเงินวางซือ้ขายมากที่สดุคือ 5000$ 
 
เงื่อนไขในกำรเป็นสมำชิกแบบ VIPs 
เพียงผู้ เทรดท าการฝากเงินครัง้เดียวที่ 2,000$ เท่านัน้ และเร่ิมเทรด ก็จะได้รับ
สถานะเป็นสมาชิกแบบ VIPs กบัทาง olymptrade 
 
ข้อดขีอง olymptrade 
1.ถอนเงินเร็วมากที่สดุในจกัรวาล ผมว่าข้อนีน้่าจะชนะทกุโบรกเลยครับ 
2.ฝาก-ถอนเงินง่าย สามารถท าผ่านระบบธนาคารไทยโดยตรงได้ 
 
สมัครสมำชิก Olymp trade คลิกที่ปุ่มด้ำนล่ำง 

 
“ส าหรับท่านทีเ่ป็นสมาชิก Olymp trade อยู่แลว้ ผมอยากน าเสนอให้สมคัรสมาชิก
ใหม่ เพือ่ใช้กลยทุธ์ตามหนงัสือเล่มนีแ้ยกต่างหากไปเลยครับ จะท าให้ง่ายต่อการ
บริหารจดัการพอร์ต เชือ่ผม! คุ้มค่าทีจ่ะสมัครใหม่ครับ” 
 

http://www.thailandoption.com/
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อันดับที่ 3 expertoption.com 

 
ท ำควำมรู้จกักับ expertoption.com 
หากใครเทรดไบนาร่ีออฟชัน่มาอย่างยาวนานแล้วจะพบว่า expertoption ถือเป็นโบ
รกเกอร์ที่ได้รับความนิยมมาก แม้ว่าจะไม่เท่ากบั olymptrade หรือ iqoption ก็ตาม 
แต่ระบบการใช้งาน การฝาก-ถอนเงิน ต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดาย 
 
ผลิตภณัฑ์ที่ทำง expertoption มีให้เทรด 
1.สกลุเงิน จ านวน 20 สกลุเงิน 
2.สกลุเงินดิจิตอล จ านวน 6 สกลุเงินดิจิตอล 
3.หุ้น จ านวน 21 ตวั 
4.สนิค้าโภคภณัฑ์ จ านวน 3 ตวัได้แก่ น า้มนั ทองค า และเงิน 
 
ประเภทบัญชีของ expertoption 
1.ประเภทบญัชีฝึกหดั 
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2.บญัชีจริงแบง่เป็นระดับต่าง ๆดังนีคื้อ 
 Basic ฝากเงิน 50$ 
 Silver ฝากเงิน 500$ 
 Gold ฝากเงิน 2500$ 
 Platinum ฝากเงิน 5000$ 
 Exclusive ต้องได้รับการเชญิเท่านัน้ 
 
ข้อดขีอง expertoption 
ส าหรับข้อดีของ Expertoption นัน้จริงๆแล้วก็เหมือนกบัข้อดีของคนอื่นๆ ทัว่ๆ ไปนะ
ครับ แต่มีอยู่ประการหนึง่ที่ถือว่าเป็นข้อดีพิเศษเลยคือ การมีบตัรเดบติโดยตรงของ
ทาง expertoption ซึง่คณุสามารถถอนเงินออกมาผ่านบตัรได้เลยครับ! 
 

 
ภาพแสดงบตัรเดบิตของ ExpertOption 
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สะดวกและง่ายดายมาก ๆ อย่ารอช้าเลยนะครับ ลงมือสมคัรบตัรกนัเสยีตัง้แต่เด๋ียวนี ้
เลย 
 
สมัครสมำชิก ExpertOption คลิกที่ปุ่มด้ำนล่ำง 

 
“ส าหรับท่านทีเ่ป็นสมาชิก ExpertOption อยู่แลว้ ผมอยากน าเสนอให้สมคัรสมาชิก
ใหม่ เพือ่ใช้กลยทุธ์ตามหนงัสือเล่มนีแ้ยกต่างหากไปเลยครับ จะท าให้ง่ายต่อการ
บริหารจดัการพอร์ต เชือ่ผม! คุ้มค่าทีจ่ะสมัครใหม่ครับ” 
 

แบบฝึกหดัภำคที่ 3 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องทุกข้อ 
1.คณุได้สมคัรสมาชิกโบรกเกอร์ทัง้ 3 โบรกแล้วหรือยงั 
ตอบ................................................................................................... 
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ภำคที่ 4 สูตรเทรดไบนำร่ีพืน้ฐำน แบบ Step by Step 
อัพเดทปี 2018 
 
ส าหรับภาคที่ 4 นีถ้ือเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมากที่สดุเลยนะครับ เพราะคือหวัใจ
ของหนังสือเล่มนี ้ และหากคุณยังไม่มีแนวทางในการเทรดไบนาร่ีออฟชั่นที่ชัดเจน
แล้ว ขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะเป็นเสมือนเคร่ืองมือที่คอยน าทางของคณุไป 
 
ผมพยายามสรุปขัน้ตอนต่าง ๆ  ให้ง่ายที่สดุ แต่กระนัน้ก็ตาม ในหลาย ๆ ข้อคุณอาจ
ต้องเปิดคลิป หรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใน Google หรือ youtube นะครับ 
เพื่อให้คณุสามารถท าก าไรได้อย่างยัง่ยืน 
 
พร้อมแล้วหรือยงัที่จะไปค้นพบวิธีการเทรดไบนาร่ีออฟชั่นแบบยั่งยืน หากพร้อมแล้ว 
อ่านข้อมูลด้านล่างต่อไปนีไ้ด้เลย และพยายามท าความเข้าใจไปทีละขัน้ตอนอย่าง
ช้า ๆ นะครับ 
 
ขัน้ตอนที่ 1 เลอืกโบรกเกอร์ 
ขัน้ตอนที่ 2 ติดตัง้เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้ครบ 
ขัน้ตอนที่ 3 เปิดบญัชีให้ดีที่สดุ 
ขัน้ตอนที่ 4 ฝากเงินเข้าระบบ 
ขัน้ตอนที่ 5 เลอืกกลยทุธ์เทรด ฝึกแบบ Follow Trade ก่อน 
ขัน้ตอนที่ 6 บริหารการเงินควบคู่การเทรด 
ขัน้ตอนที่ 7 ทดสอบสติ 
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ขัน้ตอนที่ 8 วิธีจดัการเมื่อตนเองล้างพอร์ต 
 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกโบรกเกอร์ 
เอาละ่ครับได้เวลาไปทีละขัน้ตอน ผมไม่รู้ว่าคณุเป็นมือใหม่ หรือว่ามือเก๋านะครับ แต่
เอาเป็นว่าผมจะพาไปทีละขัน้ตอนแล้วกัน พยายามตัง้ใจในแต่ละขัน้ตอนให้มาก ๆ
นะครับ เพราะมนัจะช่วยให้คณุเข้าใกล้ความส าเร็จมากยิ่งขึน้ 
 
วิธีกำรเลือกโบรกเกอร์ 
ขัน้แรกเราจะเลือกโบรกเกอร์ก่อน โดยสมัครสมาชิก ซึ่งโบรกเกอร์ในตลาดไบนาร่ี
ออฟชั่นนัน้ มีด้วยการหลายโบรกเกอร์มาก ๆ   แต่ที่ผมจะแนะน านัน้มีเพียง 3 โบรก
เกอร์เท่านัน้ ให้คณุเข้าไปสมคัรสมาชิกทัง้ 3 โบรกเกอร์เลยนะครับ 
 
ล ำดับ โบรกเกอร์ คลิกสมัครสมำชกิ 
1 Iqoption คลิกที่ น่ี 

2 Olymptrade คลิกที่ น่ี 

3 ExpertOption คลิกที่ น่ี 

 
เทคนิคในกำรสมัคร 
1.กรอกข้อมลูทกุอย่างตามจริง ทัง้ชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษ 
2.อีเมล์ที่แนะน าคือ Gmail นะครับ  
3.จดชื่อผู้ใช้งานและรหสัผ่านไว้ในสมดุ และจดจ าให้ดี 
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4.เมื่อสมคัรสมาชิกแล้วพยายามเข้าไปอพัเดทข้อมลูในหน้า Profile ให้สมบรูณ์ ทัง้
ภาพถ่าย เบอร์โทร ทีอ่ยู่ (หากมี) 
5.อย่าลมืท า KYC (หมายถงึการยืนยนัตวัตนด้วย Passport หรือบตัรประจ าตวั
ประชาชน) 
 

ขัน้ตอนที่ 2 ติดตัง้เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้ครบ 
ตอนนีผ้มคิดว่า คณุสมคัรเป็นสมาชิกโบรกเกอร์ทัง้ 3 โบรกเกอร์ครบถ้วนแล้ว 
ขัน้ตอนต่อไปคือ ท าการติดตัง้เคร่ืองมือต่อไปนีใ้ห้ครบ ประกอบด้วย 
 
1.โปรแกรม Meta Trader 4 หรือ 5 คลิกที่น่ี 
2.Iqoption Platform คลิกที่น่ี 
3.Olymp trade Platform คลิกที่น่ี 
4.Expert Option Platform คลิกที่น่ี 
5.ติดตัง้ Indicator T&C Wonder ลง MT4 คลิกที่น่ี 
6.ติดตัง้ Indicator Pinbar Detector ลง MT4 คลิกที่น่ี 
7.ติดตัง้ Indicator CPI V1.5 ลง MT4 คลิกที่น่ี 
 
ถ้ำคุณดำวน์โหลด Indicator ไม่ได้ ผมแนะน าให้อาจลองซือ้แบบที่เขาขายเป็น 
Package รวมนะครับ โดยเข้ำไปซือ้ที่ Link นี ้ในรำคำ 39$ เท่านัน้ พร้อมคู่มอื

ติดตัง้เป็นภาษาไทย คุ้มค่ามากครับ 
คลิกที่น่ี เพื่อสั่ งซือ้ 
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คุณต้องติดตัง้และใช้งานเคร่ืองมือข้างบนนีใ้ห้เป็น ถ้าคุณไม่ติดตัง้ตามที่ผมบอก 
โอกาสที่คุณจะพลาด ขาดทุนในตลาดไบนาร่ีออฟชัน่นัน้มีสงูมากครับ ดังนัน้คุณคือ
มือใหม่ อย่าเพิ่งแห่งคอก ใจเย็น ๆ  รอท าตามไปพร้อมกนัก่อน 
 

ขัน้ตอนที่ 3 เปิดบญัชีให้ดีท่ีสดุ 
ตรงนีข้ึน้อยู่กบัตวัคณุนะครับ คือว่าผมไม่อยากบงัคับ มนัเป็นทางเลอืกของคณุ ถ้า
คณุยงัทนุน้อยอยู่ อย่าท าขัน้ตอนนีใ้ห้ข้ามไปได้เลย แต่ถ้าคณุมีทนุมากกว่า 2,000$ 
ให้ท าตามขัน้ตอนนีน้ะครับ กลา่วคือ... 
 
คณุต้องมีสถานะเป็น VIPs ในโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึง่ หรือทัง้ 3 โบรกเกอร์กไ็ด้
ครับ ซึง่เง่ือนไขในการเป็น VIPs แต่ละโบรกเกอร์นัน้ ผมเตรียมมาให้อ่านด้านลา่งนี  ้
 
ล ำดับ โบรกเกอร์ เง่ือนไขเป็น VIPs คลิกที่ น่ี 
1 Iqoption ฝาก 3,000$ คลิกที่ น่ี 

2 Olymptrade ฝาก 2,000$ คลิกที่ น่ี 

3 ExpertOption ฝาก 3,000$ คลิกที่ น่ี 

 
หวัใจส ำคัญที่สุดของกำรเป็นโบรกเกอร์คือ 
1.คุณจะได้ % ก ำไรที่สูงกว่ำ 80% และเราต้องการ มนัช่วยคณุก าไรมากขึน้มาก 
2.ฝาก – ถอนเงินอย่างรวดเร็วปานจรวด ท าให้ได้ใช้เงินทนัที 
 

ขัน้ตอนที่ 4 ฝากเงินเข้าระบบ 
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เมื่อท าครบ 3 ขัน้ตอนแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือ การฝากเงินเข้าระบบ โดยหลกัที่ผม
อยากให้จ าคือ เรำฝำกเงนิเข้ำทำงไหน ตอนถอนเรำจะถอนออกได้ทำงนัน้
เท่ำนัน้! 
 
อย่ำลืมข้อนีเ้ดด็ขำด! 
 
ดงันัน้เลอืกวิธีฝากเงินให้ดีนะครับ สว่นตวัแนะน าว่าให้ฝากเงินผ่านธนาคารออนไลน์
ไป ถ้าฝากไม่ผ่านให้ฝากผ่านบญัชี Skrill ถ้าไม่ผ่าน ให้ฝากด้วยบญัชีบติคอยน์ 
 
เมื่อเราฝากเงินและเงินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว เราก็พร้อมแล้วครับที่จะท าเงินปละ
ประสบความส าเร็จในตลาดไบนาร่ีออฟชัน่! 
 

ขัน้ตอนที่ 5 เลือกกลยทุธ์เทรด ฝึกแบบ Follow Trade 
วิธีการเทรดไบนาร่ีนัน้มีมากมายหลายวิธี แต่วิธีที่ผมจะสอนนัน้ เป็นวิธีง่าย ๆ นะ
ครับ โดยมีให้เลอืกเพียงอนัเดียว คือ Follow Trade 
 
ส าหรับใครที่ตามบทความผมตัง้แต่หนังสอืเลม่แรก จะพบว่าผมสอนให้เทรดสวน
ด้วย แต่ผมพบว่าหลายๆคนล้างพอร์ตมากขึน้ คือเอาง่ายๆเลย ไม่คุ้มเลยครับ 
 
ดงันัน้เราจะ Focus ไปที่ Follow Trade เท่านัน้นะครับ 
 
วิธีกำร 
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1.ให้เราเปิด App เทรด คู่กบัโปรแกรม MT4 ดงัภาพด้านลา่ง โดยตัง้ค่าหน้าต่างให้
แบง่คร่ึงหน้าจอแบบภาพนะครับ 

 
ภาพแสดงการตัง้หนา้จอให้เป็นแบบกราฟแสดงผลคู่กนั 

โดยคุณต้องมั่นใจว่ำ 
1.ทรัพย์สนิท่ีคณุเลอืก คือตวัเดียวกนั เช่นบติคอยน์ หรือ EUR/USD 
2.ต้อง ตัง้กรอบเวลาแบบเดียวกัน เช่น TF15 นาที เป็นต้น 
3.รูปแบบกราฟต้องเป็นแบบเดียวกนั โดยแนะน าให้ตัง้เป็น Candle Stick 
4.ตรวจสอบดวู่ามีเงินในบญัชีครบตามจ านวนที่ฝากหรือไม่ 
5.หากเป็น VIPs ต้องตรวจสอบสถานะให้เรียบร้อยนะครับ 
 
ห้ำมนอกคอกนะครับ ท ำแบบนีเ้ท่ำนัน้ ต้องได้ทกุอย่างเหมือนกบัในภาพนะครับ 
เอาล่ะทีนีส้งัเกตดูว่า การเคลื่อนไหวของราคาทัง้สองจอนัน้สอดคล้องกันไหม  โดย
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คุณอย่าเพิ่งไปตกใจถ้ากราฟอีกตัววิ่งราคาไม่ตรงกัน เพราะมันจะมี Leverage ของ
โบรกเกอร์นัน้ ๆมาเกี่ยวข้องด้วย 
 
แต่เราไม่ต้องใสใ่จครับ 
 
ส าหรับตัวอย่าง ผมจะขอให้กราฟของ App Iqoption เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับ 
สว่นใครใช้โบรกเกอร์อื่น ๆ ก็ประยกุต์วิธีการตัง้ค่าต่าง ๆ เอา ซึง่ก็ท าเหมือนกนัแหละ
ครับ  
 
ทีนีน้อกเหนือจากจอที่คุณเห็นแล้ว คุณจะพบว่าอาจมีการแสดงจุด Buy หรือ Sell 
ของอินดิเคเตอร์ที่เราติดตัง้ไว้ทัง้ 4 ตวั  
 
ทีนีส้ิ่งที่เราต้องท าต่อไปคือ การเข้าซือ้สญัญาออฟชั่นนั่นเอง ซึ่งเราสามารถซือ้ได้
เพียง 1 ใน 2 แบบ คือ Buy หรือ Sell 
เรำจะซือ้ Buy เมื่อเราพยากรณ์ว่าราคาของสินทรัพย์ในอนาคตต้องสูงกว่าใน
ปัจจบุนั 
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เรำจะซือ้ Sell เมื่อเราพยากรณ์ว่าราคาของสินทรัพย์ในอนาคตต้องต ่ากว่าใน
ปัจจบุนั 

 
 
ทนีีสู้ตรในกำรเล่น Follow คือ 
1.เล่นตำมเทรนด์ใหญ่รำย 1H เท่ำนัน้ เช่น ถ้าเทรนด์ใหญ่เป็นขาขึน้ เราจะเปิด
แต่เฉพาะสญัญาณ Buy หรือถ้าเทรนด์ใหญ่เป็นขาลง เราจะเปิดแต่เฉพาะสญัญาณ 
Sell เท่านัน้!!! 
 
2.อินดิเคเตอร์ต้องแสดงจุดเข้ำอย่ำงน้อย 2 ตัวพร้อมกัน ให้เราคอยสญัญาณ 
จนกว่าอินดิเคเตอร์ฝ่ังเดียวกบัเทรนด์ใหญ่แสดงผล เมื่อแสดงปุ้บให้เราเปิดออเดอร์ 
Buy หรือ Sell ได้เลย 
 
ควำมแม่นย ำของ Indicator 
2.1 หากแสดงผล 1 ตวั ความแม่นย า 10-30% - รอสญัญาณไม่นาน 
2.2 หากแสดงผล 2 ตวั ความแม่นย า 30-60% - รอพอประมาณ 
2.3 หากแสดงผล 3 ตวั ความแม่นย า 65-75% - ชงกาแฟกินรอได้เลย 
2.4 หากแสดงผล 4 ตวั ความแม่นย า 75-85% - โอกาสเท่ากบัถกูหวยวิ่ง 
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3.กรำฟที่เรำตัง้ให้รันไว้คือกรำฟรำย 15 นำท ี– หากใครกลวัว่าจะไม่ค่อยแม่นย า
เท่าไหร่ ให้เปลีย่นเป็นกราฟราย 30 นาทีแทนก็ได้ครับ 
 
4.ให้เปิดสัญญำเพียง 1-2แท่งเทยีนในอนำคต – หมายถงึให้ตัง้ออเดอร์เวลาปิด
สญัญา ตามการแสดงผลแท่งเทียนในข้อ 3 เช่น ถ้าเราเลือกกราฟแสดงผลราย 15 
นาที ก็ต้องปิดสญัญาใน 15 นาที อย่างนีเ้ป็นต้น 
 
เพียงเท่านี ้โอกาสที่คุณจะชนะในการเทรดไบนาร่ีออฟชัน่ก็สงูมากแล้วครับ นี่เรายัง
ไม้ได้พดูถึงขัน้ตอนต่อ ๆ  ไป ซึ่งถือว่าเป็นกลยทุธ์ขัน้สดุยอดและเทพมาก ๆ  เพื่อช่วย
ให้คณุส าเร็จมากยิ่งขึน้ 
 
แต่.... 
 
ผมบอกว่าสนิทรัพย์แต่ละตวันัน้ท าเงินไม่เหมือนกนันะครับ จดุที่เราจะต้องหาคือ 
1.สนิทรัพย์ตวัไหนที่เราถนดั หรือท าก าไรมากสดุ 
2.เราต้องเลอืกตวัที่ให้ % มำกกว่ำ 70% เท่านัน้มาเทรดนะครับ 
 
อย่าเลือกตัวที่ต ่ากว่าเด็ดขาด ไม่อย่างนัน้ต้องเราเสีย และต้องประยุกต์การบริหาร
จดัการเงินหน้าตกั เราจะพลาดได้ครับ 
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ทีนีเ้พื่อให้คุณแน่ใจว่าเลือกสินทรัพย์ถูกตัว ถูกจริต ผมอยากให้คุณท าแบบฝึกหัด
ข้างลา่งครับ มนัง่ายมาก ๆ แต่ต้องท า เพื่อทดสอบว่าคณุถนดัตวัไหนมากที่สดุ 
วิธีกำรคือ 
1.เลอืกสนิทรัพย์มา 3 ตวั เช่น EUR/USD, บติคอยน์, Gold 
2.จากนัน้เทรดไปตามสตูร Follow Trend จ านวน 20 ครัง้ โดยใช้เงินเท่า ๆกนัท่ี 1$  
3.สนิทรัพย์ตวัไหนคณุชนะมากที่สดุให้เลอืกตวันัน้ เป็นตวัหลกัในการเทรด 
 
ครัง้ที่ สินทรัพย์ 

1.EUR/USD 2.บติคอยน์ 3.GOLD 

1    
2    
3    

4    
5    
6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

รวม
คะแนน 

   

 

ขัน้ตอนที่ 6 บริหารการเงินควบคู่การเทรด 
หลังจากเราใช้กลยุทธ์ขัน้ตอนที่ 5 เป็นแล้ว ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการเพิ่มเกราะที่
แข็งแกร่งให้กับคุณ! เรียกว่าถ้าท าขัน้ตอนนีป้ระกอบกับข้อแรกๆ โอกาสที่คุณแพ้ 
แทบจะไม่เหลอือีกเลย 
 
สูตรที่ผมจะสอนให้ใช้นัน้มีเพียงสูตรเดียวนะครับ ให้โฟกัสที่สูตรนี เ้ลย แล้ว
ความส าเร็จจะรอคณุอยู่ 
 
หลักกำรมำตงิเกล 
1.เทรดด้วยเงินทนุน้อยที่สดุ 
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2.มีเงินทุนมากกว่าหน่วยที่น้อยที่สดุ 1000 เท่า เช่น ถ้าเทรดด้วยเงินเร่ิมต้น 1$ นั่น
แปลว่าต้องมีเงินทนุ 1000$ 
3.เพิ่มขึน้ทีละ x2 เท่าหน่วย (ดตูวัอย่างในตาราง) เมื่อท านายราคาผิด 
4.หากท านายราคาถกูเมื่อใด ให้กลบัไปเร่ิมที่หน่วยน้อยที่สดุเสมอ เช่น 1$ 
5.หากผิดติดต่อกนั 7 ครัง้ ให้หยดุเทรดในวนันัน้ 
 
วิธีการเร่ิมเทรดนัน้ท าแบบง่ายๆได้ดังต่อไปนีคื้อ 
 
ทุนเร่ิมต้นที่ 1,000$ 

ตำที่ เร่ิมเทรด ผิด ถูก 
1 1$ ให้เร่ิมที่ 2$ เร่ิมที่ 1$ 
2 2$ ให้เร่ิมที่ 4$ เร่ิมที่ 1$ 
3 4$ ให้เร่ิมที่ 8$ เร่ิมที่ 1$ 
4 8$ ให้เร่ิมที่ 16$ เร่ิมที่ 1$ 
5 16$ ให้เร่ิมที่ 32$ เร่ิมที่ 1$ 
6 32$ ให้เร่ิมที่ 64$ เร่ิมที่ 1$ 
7 64$ หยดุเทรดพรุ่งนีล้ยุใหม่โดยเร่ิมที่ 1$ เร่ิมที่ 1$ 

 
ทุนเร่ิมต้นที่ 2,000$ (VIPs ที่ olymp trade) 

ตำที่ เร่ิมเทรด ผิด ถูก 
1 2$ ให้เร่ิมที่ 4$ เร่ิมที่ 1$ 
2 4$ ให้เร่ิมที่ 8$ เร่ิมที่ 1$ 
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3 8$ ให้เร่ิมที่ 16$ เร่ิมที่ 1$ 
4 16$ ให้เร่ิมที่ 32$ เร่ิมที่ 1$ 
5 32$ ให้เร่ิมที่ 64$ เร่ิมที่ 1$ 
6 64$ ให้เร่ิมที่ 128$ เร่ิมที่ 1$ 
7 128$ หยดุเทรดพรุ่งนีล้ยุใหม่โดยเร่ิมที่ 2$ เร่ิมที่ 1$ 

 
ทุนเร่ิมต้นที่ 3,000$ (VIPs ที่ Iqoption) 

ตำที่ เร่ิมเทรด ผิด ถูก 
1 3$ ให้เร่ิมที่ 9$ เร่ิมที่ 3$ 
2 9$ ให้เร่ิมที่ 27$ เร่ิมที่ 3$ 
3 27$ ให้เร่ิมที่ 81$ เร่ิมที่ 3$ 
4 81$ ให้เร่ิมที่ 243$ เร่ิมที่ 3$ 
5 243$ ให้เร่ิมที่ 729$ เร่ิมที่ 3$ 
6 729$ ให้เร่ิมที่ 1200$ เร่ิมที่ 3$ 
7 1200$ หยดุเทรดพรุ่งนีล้ยุใหม่โดยเร่ิมที่ 3$ เร่ิมที่ 3$ 

 
ทุนเร่ิมต้นที่ 10,000$ 

ตำที่ เร่ิมเทรด ผิด ถูก 
1 10$ ให้เร่ิมที่ 20$ เร่ิมที่ 10$ 
2 20$ ให้เร่ิมที่ 40$ เร่ิมที่ 10$ 
3 40$ ให้เร่ิมที่ 80$ เร่ิมที่ 10$ 
4 80$ ให้เร่ิมที่ 160$ เร่ิมที่ 10$ 
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5 160$ ให้เร่ิมที่ 320$ เร่ิมที่ 10$ 
6 320$ ให้เร่ิมที่ 640$ เร่ิมที่ 10$ 
7 640$ หยดุเทรดพรุ่งนีล้ยุใหม่โดยเร่ิมที่ 10$ เร่ิมที่ 10$ 

 
เอาล่ะครับผมคิดว่าตัวอย่างน่าจะครอบคลมุยอดเทรดของคุณแล้ว แต่ถ้ายอดเทรด
ของคุณมากหรือน้อยกว่านี ้หรือเป็นจ านวนอื่น ๆก็ลองประยุกต์ใช้เอานะครับ แล้ว
เด๋ียวมนัจะมีวิธีทางของมนัเอง 
 
แต่การควบคุมการเงินในขัน้ตอนนีย้ังไม่จบนะครับ สิ่งที่เราจะต้องท าต่อไปคือ เรา
จะต้อง... 
 
1.ตัง้เป้ำรำยวันว่ำต้องกำรเท่ำไหร่ 
 
ส าหรับการตัง้เป้าหมายรายวันว่าจะท าก าไรวันละเท่าไหร่นัน้ ผมมีตัวเลขมาให้เลย
ครับ เพื่อให้ง่ายที่สดุต่อการวางแผน หลกัการคือ 
1.ให้เอาจ านวนน้อยที่สดุแต่ละวนั คณูด้วย 10 
2.จะได้ตัวเลขเป้ารายวันที่ต้องท า เช่น หากเร่ิมเทรดที่ตาแรกคือ 1$ นั่นแปลว่าเป้า
รายวันคือวันละ 10$ หากเทรดเกินกว่านัน้ให้เก็บยอดเงินที่เกินไปเป็นทุนของเดือน
หน้าครับ 
 
ถ้าเร่ิมต้นท่ี 1$ เปา้คือ วนัละ 10$ 
ถ้าเร่ิมต้นท่ี 2$ เปา้คือ วนัละ 20$ 
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ถ้าเร่ิมต้นท่ี 10$ เปา้คือ วนัละ 100$ เป็นต้น 
 
ให้เอาหลกัการจดัการเงินในขัน้ตอนนีไ้ปใช้นะครับ รับรองว่าผลการท าก าไรในแต่ละ
เดือนของคณุจะดีขึน้แบบผิดหผิูดตาอย่างแน่นอน 
 

ขัน้ตอนที่ 7 ทดสอบสติ 
ทีนีเ้หลือองค์ประกอบข้อสดุท้าย คือการทดสอบสติ ซึ่งผมพบว่า 2 อารมณ์หลกัๆที่
ท าให้พอร์ตระเบดิ หรือว่าพงั ประกอบไปด้วย 
 
1.อำรมณ์โกรธ 
2.อำรมณ์โลภ 
 
อารมณ์โกรธจะมาตอนที่เรานัน้แพ้ หรือเทรดแล้วไม่เป็นดังหวัง ผมเรียนว่ามันเป็น
อารมณ์ที่ร้ายที่สดุครับ มันท าให้คุณถึงกับพ่ายแพ้ และอาจล้างกระดานเทรดได้ใน
พริบตา มนัเป็นสิง่ที่ไม่ควรท าอย่างเด็ดขาด 
 
วิธีแก้อำรมณ์โกรธ 
1.เทรดตามขัน้ตอน และหยดุเทรดเมื่อผิดพลาดตามเปา้ 
2.ถ้าจบัได้ว่าวนันีโ้กรธ ไม่ว่าจะเทรดชนะ หรือแพ้อยู่ก็ตาม ต้องเลกิทนัที! 
 
เน้นว่า ต้องเลกิทนัที! ไม่อย่างนัน้ พงัแน่นอน! พอร์ตระเบดิแน่นอน 
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วิธีแก้อำรมณ์โลภ 
1.เมื่อโลภและไม่ยอมท าตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้ให้หยดุเทรดทนัที! 
 
สรุปคือ เมื่อสองอารมณ์นีเ้กิดขึน้ ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะต้องหยุดเทรดทันที 
การหยุดเชือ้โรคที่ดีที่สุดคือ การฆ่ามันตอนที่มันยังเป็นตัวอ่อน ฉันใดก็ฉันนัน้กับ
อารมณ์ทัง้สองตัวนะครับ ถ้ามันเกิดขึน้ เมื่อจับตัวมันได้ จงหยุด ! แล้วพรุ่งนีค่้อย
เร่ิมต้นเทรดกนัใหม่ 
 

ขัน้ตอนที่ 8 วธีิจดัการเม่ือตนเองล้างพอร์ต 
ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึน้ แล้วผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนั่นคือ การล้างพอร์ต คือ
ผมอยากบอกว่า มันเป็นปัญหาที่ทุกคนก็เจอครับ ผมก็เจอ โคตรเซียนแค่ไหนก็เจอ 
แต่ว่าเราต้องจดัการกบัมนัเป็น 
 
รู้ว่าต้องปฏิบติัตนเองอย่างไร เม่ือเรำล้ำงพอร์ต 
 
หลกัการที่ผมแนะน าต่อไปนีม้าจากประสบการณ์ตรง ผมว่ามนัใช้ได้กบัตวัผม ดงันัน้
มนัก็น่าจะใช้ได้กบัตวัของคณุด้วยเช่นเดียวกัน 
 
1.ปิดคอมและเดนิออกมำ 
ข้อแรกเลย จงปิดคอมครับ อย่าไปสนใจมัน วางมันไว้ตรงนัน้แล้วเดินออกมา 
พยายามอยู่ห่างจากมันอย่างน้อย 3 วัน จนกว่าจิตใจจะแข็งแรงขึน้มาอีกครัง้ค่อย
เร่ิมเข้าไปหามนัใหม่ แต่อย่างน้อยก็ต้องปิด 3 วนั 
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2.ไปเที่ยวธรรมชำต ิทะเล ผู้คน 
อย่าอยู่คนเดียวที่บ้าน วางแพลนเลยครับ คิดเสียว่าเป็นการดีเหมือนกัน เราจะได้
พกัผ่อน อย่าอยู่เฉยๆเด็ดขาด ลองไปเท่ียวทะเล หรือว่าไปพบกบัธรรมชาติที่สวยงาม 
เร่ืองราว ผู้คน จะบินไปต่างประเทศบ้างก็ได้ ญ่ีปุ่ นไหม ร้าน Sex toy ไหม ไปเถอะ
ครับ มนัดีกบัคณุแน่นอน 
 
3.ปฏิบัตธิรรมก็ช่วยได้ครับ 
บางทีการที่เราได้ไปปฏิบติัธรรม อาจช่วยให้เรารู้สกึดีขึน้ได้มาก ในช่วงแรกๆของการ
ฝึกท าใจเมื่อผมล้างพอร์ต ผมมักจะไปปฏิบติัธรรมที่วัดใกล้บ้านครับ มันช่วยได้มาก 
และผมพบว่าเมื่อเดินทางกลบัมาเร่ิมต้นเทรดอีกครัง้ ผมสามารถท าก าไรได้มากขึน้ 
และมีจิตใจที่น่ิงขึน้มากๆ 
 
4.พดูคุยกับคนที่รัก ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่เรำรัก 
เปลี่ยนความรู้สึกดีๆให้เกิดขึน้ด้วยการพูดคุยกับคนที่เรารัก คนที่เราไว้วางใจ ผม
พบว่ามันเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มพลังใจได้ดีมาก ๆ  และช่วยให้เรารู้สึกดีขึน้อย่าง
รวดเร็ว ก าลงัใจจากคนใกล้ตัวสามารถช่วยให้คณุหลดุพ้นจากภวงัค์ของการขาดทุน
ได้ 
 

แบบฝึกหดัภำคที่ 4 
จงตอบค ำถำมต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องทุกข้อ 
1.จงอธิบายขัน้ตอนการเทรดแบบ Follow Trade ตัง้แต่ข้อ 1-7 มาโดยละเอียด 
ตอบ................................................................................................... 
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2.จงอธิบายวิธีบริหารจดัการเงินท่ีปลอดภยัด้วยทุน 100$ มาพอสงัเขป 
ตอบ ........................................................................................................ 
 
3.จงอธิบายวิธีบริหารจดัการอารมณ์ของตนเองมาพอสงัเขป 
ตอบ .......................................................................................................... 
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บทสรุป 
ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานและอ่านหนังสือเล่มนีจ้บจนถึงตรงนี ้ มันเป็นที่
ยิ่งใหญ่มาก ๆ ที่เราได้เรียนรู้การเทรดไบนาร่ีออฟชัน่อย่างเป็นมืออาชีพจริง ๆ  ไม่ใช่
การเทรดที่ฉายฉวย หรือเพียงแค่เห็นใครสกัคนหนึง่โชว์ยอด แล้วเราก็ต่ืนเต้น 
 
ผมว่ามนัไม่ใช่ครับ การเทรดจริง มนัมีรูปแบบ มีวิธีการที่เป็นรูปธรรม 
 
จริง ๆ แล้วผมอาจบอกได้เลยด้วยซ า้ว่า ถ้าคุณเทรดตามแบบที่ผมสอนแล้วไม่ได้ผล
ล่ะก็ ผมคิดว่าตลาดไบนาร่ีออฟชั่นไม่น่าจะเหมาะสมกับคุณแล้วครับ คุณจ าเป็นที่
จะต้องมองหาตลาดอื่น ๆ หรือว่าการหาเงินในแบบอื่น ๆ แทน 
 
แม้ผมจะท าเงินจากการเทรดไบนาร่ีออฟชั่นได้มาก แต่ผมก็ยังอยากบอกคุณว่า ไบ
นาร่ีออฟชัน่อาจไม่เหมาะกบัทกุ ๆคน ดงันัน้คิดเสยีว่ามันเป็นโอกาสที่ผ่านเข้ามา ลง
มือท าให้เต็มที่ครับ ท าอย่างเต็มที่ ให้เวลาตนเองฝึกฝนสกั 1 เดือนกบัเร่ืองนี  ้
 
เด๋ียวถ้ามนัใช่! และมนัเข้าที่เข้าทาง คณุจะพบว่าตนเองสามารถเทรดไบนาร่ีออฟชั่น
และท าก าไรได้ไม่น้อยทีเดียวละ่ 
 
พร้อมแล้วนะครับส าหรับการลยุไปข้างหน้าเพื่อความส าเร็จที่ยั่งยืน ท้ายที่สดุนีผ้มคง
ไม่มีอะไรบอกมากไปกว่า การพยายามท าให้ส าเร็จ ๆ ๆ นะครับ และถ้าคณุต้องการ
บอกเลา่ความประทบัใจ หรือผลลพัธ์ หรือต้องการปรึกษาผม สามารถสง่อีเมล์มาหา
ผมได้ที่ goorich999999@gmail.com เรียกผมว่า นิรนาม แล้วกนั 
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ในหนงัสอืนีห้ากมีเวอร์ชัน่ปรับปรุง หรือผมเจอของดีน่าใช้ ผมจะสง่ข่าวแจ้งคณุอย่าง
ส ม ่ า เ ส ม อ  ผ ม อ ย า ก ใ ห้ คุ ณ แ น่ ใ จ ว่ า ไ ด้ ก ร อ ก อี เ ม ล์ ไ ว้ แ ล้ ว ที่  
https://www.thailandoption.com นะครับ ถ้าคุณยังไม่ได้กรอกผมแนะน าให้รีบไป
กรอกนะครับ เด๋ียวจะพลาดโอกาสดี ๆ ไป 
 

แล้วพบกนัท่ีความส าเร็จครับ 
-นิรนาม- 

https://www.thailandoption.com  
goorich999999@gmail.com 

 

 
โบนัส 1 ใช้โปรแกรมบอกสัญญำณเทรด ABS 
 
หากคณุไม่ถนดัในการใช้อินดิเคเตอร์ที่ผมสอนไปแล้ว คณุสามารถเลอืกใช้โปรแกรม 
ABS ซึ่งสามารถบอกสัญญาณได้ค่อนข้างแม่นย า โดยให้ใช้คู่กับการบริหารจัด
การเงิน และหลกัจิตวิทยา คณุก็สามารถท าเงินจจากรายได้ไบนาร่ีออฟชั่นได้ไม่ยาก
แล้ว 
 
วิธีใช้งำน 
1.เปิดโปรแกรม ABS โดยการ Login เข้าไปในระบบ คลิกที่น่ี 

http://www.thailandoption.com/
https://www.thailandoption.com/
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2.คลกิที่ค าว่า Signal Softwares 

 
 
3.ตัง้ค่าหน้าจอแบบ 2 หน้าจอ โดยให้ด้านซ้ายเป็นหน้าจอของ ABS ส่วนด้านขวา
เป็นหน้าจอของเว็บที่เราเทรด 
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4.วิธีกำรอ่ำนค่ำสัญญำณ 
ระบบจะมีให้เลือกแบบ 1-5 MIN กับแบบ 15M-1H ซึ่งแบบที่สองจะมีค่าความ
แม่นย าในการอ่านสญัญาณมากกว่า 70% 
 
4.1ให้รอจนปรากฏแถบสีเขยีวขึน้มา และมี % มากกว่า 80 
4.2ให้เปิดออเดอร์เดียวกนักบัที่ลกูศรใน ABS บอก 
4.3ต้องเปิดให้เร็วและทนัภำยในเวลำที่ระบบก ำหนด 
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ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม ABS มาใช้งาน 
คลิกที่น่ี 

 

โบนัส 2 อย่ำลืมแอดกลุ่ม FB นะครับ 
เพื่อให้คณุได้มีโอกาสแลกเปลีย่นพดูคยุกบัคนท่ีเทรดไบนาร่ีออฟชั่นเหมือนกนั ผม
เสนอให้คณุท าการ แอดกลุม่ในลิง้ค์ด้านลา่งนีน้ะครับ แล้วคณุจะเทรดไบนาร่ี
ออฟชัน่อย่างไม่โดดเด่ียวอีกต่อไป 
 
>>> https://www.facebook.com/groups/thailandoption/ 
 

โบนัส 3 อย่ำพลำดในกำรกรอกอีเมล์ 
และอีกหนึง่ช่องทางส าคญัคือ อย่าลมืเด็ดขาดในการไปกรอกอีเมล์ subscription ที่
หน้าเว็บไซต์ https://www.thailandoption.com แล้วคณุจะไมพ่ลาดทกุการสือ่สาร
กบัผม นิรนาม ครับ 

http://www.thailandoption.com/
https://www.thailandoption.com/autobinaryoption/
https://www.facebook.com/groups/thailandoption/
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