


META TRADER 5

Meta Trader 5 (MT5) คือ แพลตฟอรม์ในการซื�อขายหลัก

ทรพัย์ หรอื 'เทรดออนไลน์' ซึ�งสามารถใช้เทรดค่าเงิน (Forex),

Cryptocurrency, หุน้, ทองคํา, นํ�ามัน รวมถึงกองทุน ETF

ต่าง ๆ โดยจะเป�นการเทรดผ่านตราสาร CFD ซึ�งเลือกเทรดทํา

กําไรได้ทั�งฝ�� งขาขึ�นหรอืขาลง (Long & Short)

MT5

https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/cfd-trading-contracts-for-difference-explained


Click Download MetaTrader 5 
 

คลิกเพื�อเริ�มติดตั�งโปรแกรม
คลิกถัดไป เพื�อยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิ�การใชง้าน
เมื�อการติดตั�งเสรจ็สมบูรณ ์ใหค้ลิกเสรจ็สิ�น จากนั�นโปรแกรมจะเป�ด MT5 ขึ�นมาโดยอัตโนมติั
สาํหรบัการลงชื�อเขา้ใชค้รั�งแรก ใหป้�ดหนา้ต่าง "เป�ดบญัช"ี โดยคลิกยกเลิก เพื�อเขา้สูร่ะบบ

https://www.metatrader5.com/en/download
https://www.metatrader5.com/en/download


ว �ธีการดาวน์โหลดเเละการติดตั�งโปรเเกรม
 1.ดาวนโหลดตัวติดตัง้โปรเเกรม https://www.metatrader5.com/en/download
จะไดไฟลmt5setup 

2.จากนัน้กดเปิดข้ึนมาคลิกNEXT>จากนัน้จะปรากฏหน าตาง Setup ใหเรากดติดตัง้โปรเเกรม



เลือกFIile เลือก open an Accountจะปราก
กฏหน าตางข้ึนมาจากนัน้ทําการเลือกโปรก

เกอรYLG



1.พิมพช่ือYLGBullionFutures-
OnilneในFInd your company
2. เลือกserver
YLGBullionFutures-Onilne จาก
นัน้กด Next > 



เลือก Connect with an existing trade account แลวกรอก
ขอมูล Login และ Password โดยใชขอมูลทีไดรับทาง Email 
 จาก YLG



การ login MT5 for pc
เลือกFile >Login to Trade Account จาก

นัน้จะปรากฏหน าตาง  login ข้ึนมา

ใส Username/Password ท่ีไดรับทาง
Email เเละ เลือก server 

 YLGBullionFutures-Online



วธิใีช ้META TRADER 5 เบื�องต้น

Toolbars จะเป�นที�รวมปุ�มคําสั�งสาํคัญของ MT5 ในการซื�อขาย, การปรบัรูปแบบกราฟ, เลือก Timeframe รวมถึง
เครื�องมือในการวาด-ลากเส้นเพื�อการวิเคราะหท์างต่าง ๆ หากใครมี Toolbars ไม่ครบ ใหค้ลิกที�แท็บ View >

Toolbars และติ�กทุกรายการที�มี
 

ส่วนประกอบสาํคัญของ MT5

 



2. Market Watch คือหน้าต่างที�แสดง

รายการสินค้าที�เรากําลังสนใจ ให้กดปุ�ม

Ctrl+M จะเป�นการเรียกหน้าต่าง

Market Watch ออกมาทันที

วธิใีช ้META TRADER 5 เบื�องต้น



วธิใีช ้META TRADER 5 เบื�องต้น
3. ส่วนนี�เรียกวา่ Toolbox  จะเป�นแท็บที�แสดงรายการคําสั�งซื�อขายหรือสถานะที�เรากําลังถือครองอยู่
และสถานะที�เราตั�งซื�อไวล่้วงหน้า (Pedning) แท็บนี�ถือเป�นอีกหนึ�งหัวใจของ MT5 ที�ทําให้เรารู้ความ
เคลื�อนไหวของยอดเงินในบัญช ีหากใครหาแท็บ Toolbox ไม่เจอ สามารถเรียกใชง้านได้จากปุ�ม Ctrl+T
หรือคลิกแท็บ View > Toolbox

 

 

ส่วนประกอบสาํคัญของ MT5

 



วธิดีรูายชื�อสนิค้าทั�งหมดใน  MT5
ในกรณีของโบรกเกอร์ YLG จะมีสินค้าที�สามารถเทรดได้
ตั�งแต่สินค้าประเทศ, ตลาด CME CBOT COMEX
NYMEXและเนื�องจากตราสารต่าง ๆ ตัว MT5 จะไม่ได้แสดง
สินค้าทั�งหมดมาตั�งแต่แรก ต้องเป�ดค้นหารายการ    

      ฟ�วเจอร์ที�ต้องการซื�อขายด้วยตัวเอง โดยมีวธิีการง่าย ๆ ดังนี�

ที�แท็บ Market Watch ให้คลิกขวาตรงพื�นที�วา่ง
สีขาว ๆ จะแสดงเมนูต่าง ๆ ขึ�นมา
คลิกที� Symbol ดังภาพด้านข้าง

1.

2.



วธิดีรูายชื�อสนิค้าทั�งหมดใน MT5

Symbols จะปรากฏ
หน้าต่าง Symbols
แยกออกมาดังภาพ ซึ�ง
จะเหน็ว่าได้แยกหมวด
หมู่สินค้าหลัก ๆ ใน
หมายเลข [1] [2] ในตัวอย่างต้องการ

เทรด สามารถพิมพ์ค้นหา
สัญลักษณ์ จะปรากฏผล
การค้นหา เช่น GCE ใน
ตลาด COMEX จะใช้
สัญลักษณ์ในการซื�อขาย
ตามซี�รสี์ ดังภาพ ใหด้ับเบิล
คลิกที� ตราสารในหมายเลข
2 รายชื�อตราสารจะกลับมา
ปรากฏที�หน้าต่าง Market
Watch



วธิเีปลี�ยนภาษา
ใน MT5
คุณสามารถเปลี�ยนภาษาทั�งหมดของ MT5

เป�นภาษาไทยได้ง่ายๆ เพียงคลิกที�แท็บ View

> Languages > Thai หน้าต่าง

MetaTrader 5 จะกลายเป�นภาษาไทยทันที



การตั�งค่ากราฟ MT5
 เมื�อคุณกดเรียกกราฟราคาด้วยคําสั�ง Chart Windows ตามที�ได้ศึกษาในหัวข้อที�ผ่านมา จะเห็นวา่

หน้าตาของกราฟ MT5 แบบปกติ จะเป�นพื�นหลังสีดํา มีตารางเส้นประที�ลายตา (Grid) และสีของแท่ง

เปลี�ยนสีแท่งเทียน MT5
วธิีใส่ Indicator ใน MT5

1.
2.



เปลี�ยนสแีท่งเทียน MT5

 เป�น Template พื�นฐานที� MT5 มีให้ 
 สีพื�นหลัง 
 Grid ตรงนี� ให้เราเลือกเป�น Note หากต้องการลบ
ตารางเส้นประบนพื�นหลังของกราฟออก
Bar Up, Bar Down จะหมายถึง "เส้นกรอบ" ของ
แท่งเทียนลองสังเกตดูว่า Bar Up เราได้เลือกไว้
เป�นสีเหลือง ดังนั�น กรอบของแท่งเทียนที�เป�นแท่ง
ขาขึ�น กรอบจะเป�นสีเหลือง ส่วนแท่งขาลงจะเป�นสี
ขาว 
ตรงนี�จะเป�นสีของ "เนื�อแท่งเทียน" Bull Candle
คือ สีของฝ�� งขาขึ�น จะเห็นว่า แท่งเทียนขาขึ�น จะมีสี
ฟ�าตามที�เราเลือกเป�นสี Aqua ไว้

อธิบายเฉพาะที�สาํคัญ ๆ เริ�มจาก กดF8 หรือคลิก
ขวาที�หน้าจอเลือก properties จะปรากฏ
หน้าต่างดังกล่าว
1.

2.

3.

4.

5.



วธิใีส ่INDICATOR 
Indicator คือเครื�องมือสาํหรับการวเิคราะห์ราคา ทําให้เทรดเดอร์ประเมินจุดซื�อขายได้มีประสิทธิภาพมากขึ�น" โดย 
คุณสามารถเพิ�ม Indicator ใน MT5 ได้จากการคลิก Insert > Indicators > ...

โดยจะเห็นวา่ มีหมวดหมู่หลักให้เลือกได้แก่ Trend, Oscillators, Volumes, Bill Williams และสาํหรับ
Custom  จะเป�น Indicator ที�เราดาวน์โหลดมาติดตั�งเอง



ตัวอยางเลือก indicators ฟังกชัน่ trend > moving average > กดตกลง

period=จํานวนวันหรือคาที่นํามาคํานวณ
method = วิธีที่ใชคํานวณ
apply to = ราคาท่ีใชคํานวณ เชน close  คือราคาปิด

 

เสนmoving average เเสดงบนกราฟราคาฟิวเจอร 



คําสั�งเทรดที�สาํคัญ ๆ  ทั�งหมดใน
METATRADER 5

พื�นฐานการส่งคําสั�งซื�อขายใน MetaTrade

คําสั�งซื�อขายล่วงหน้า - Pending Order ใน

MT5

คําสั�ง One-click trading ใน MT5

Fill or Kill และ Immediate or
cancel ใน MT5



พื�นฐานการสง่คําสั�งซื�อขายใน METATRADER
แท็บด้านบนของ MT5 เรยีกว่า Toolbars ซึ�งตรงนี�จะมีปุ�มส่งคําสั�งซื�อขาย "New Order" (หรอื
สามารถกดปุ�ม F9) โดยเมื�อกดปุ�ม New Order คุณจะเจอหน้าต่างส่งคําสั�งซื�อขายด้านล่างนี�



จํานวณสัญญาท่ีตองการเปิด/ปิด สถานะ
ตรงน้ี ใหเรากําหนดขนาดของคําสัง่ซ้ือ 
ขายของเรา โดยใน MT5 เราจะเทรดได 
ต่ําสุดท่ี 1 สัญญา

ป ุมสงคําสัง่ การกด Sell หมาย 
ถึงตองการเก็งกําไรขาลง แตถา 

กด Buy คือเก็งกําไรขาขึ้นเป็นคําสัง่ที่เอาไวอํานวยความสะดวกสําหรับการเทรด
โดยเฉพาะ โดย Fill Policy จะมีแบบ "Fill or Kill"

กับ "Immediate or cancel

ช่ือสินคาท่ีตองการเทรด

 เราสามารถตัง้ Stop Loss 
(ตัดขาดทุน) และTake Profit

(เป าทํากําไร) ลวงหน าได 

ก่อนจะสง่คําสั�งซื�อจะเหน็วา่ มชีอ่งใหเ้ราจดบนัทึกใน "Comment" เราสามารถบนัทึกไดว้า่ เราเขา้เทรดเพราะอะไร หรอืเทรดไปทําไม เป�นต้น 

จะเป็นประเภทของคําสัง่ซื้อขาย 
ปกติจะเป็น Exchange 
Execution ซึ่งหมายถึง ซื้อขาย 
ณ ราคาปัจจุบันเลย ทัง้น้ีจะมี 
Type อีกอยาง คือ "Pending" 
เป็นคําสัง่ซื้อขายลวงหน า จะ 
อธิบายในหัวขอถัดไป



คําสั�ง ONE-CLICK TRADING ใน MT5 
คําสั�ง One-click trading เป�นเมนูที�ช่วยให้
สามารถเป�ดคําสั�งซื�อขายได้อย่างรวดเรว็ จะลดขั�น
ตอนการกรอกรายละเอียดหน้าต่างซื�อขายในหวัข้อ
ที�ผ่านมาลง ใหส้ังเกตุที�ภาพด้านล่าง จะมีปุ�ม SELL-

BUY อยู่ด้านซา้ยบน เมื�อกดปุ�มใดปุ�มหนึ�ง จะเท่ากับ
เป�นการส่งคําสั�งซื�อขายในทันที จึงต้องระมัดระวัง
ก่อนส่งคําสั�งเสมอ

One-click trading มีประโยชน์อย่างมากในการซื�อ
ขายแบบ Real-Time แต่ทั�งนี� หาก MT5 ของคุณไม่มี
ปุ�ม SELL-BUY เหมือนในภาพ ใหคุ้ณคลิกที�พื�นที�ว่าง
ในกราฟ และคลิก One Click Trading หรอืกดปุ�ม
Alt+T



คําสั�งซื�อขายล่วงหนา้ - PENDING ORDER 
จะมี Pending Order ซึ�งเป�นการตั�งซื�อขายไว้ล่วงหน้า หลักการจะมีดังต่อไปนี�
โดยเส้นสีเทาด้านล่างคือราคาป�จจุบัน เเละมีเส้นปะสีเขียว เป�นราคาที�ตั�งไว้ล่วงหน้า

Buy Stop  ตามราคา ณ ราคาหนึ�ง ๆ ที�สูงกว่าป�จจุบัน

Buy Limit ดัก Buy ณ ราคาหนึ�ง ๆ ที�ตํ�ากว่าป�จจุบัน

Sell Limit ดัก Sell ณ ราคาหนึ�ง ๆ ในราคาที�สูงกว่าป�จจุบัน

Sell Stop  ตามราคา ณ ราคาหนึ�ง ๆ ที�ตํ�ากว่าป�จจุบัน



วิธีการสงคําสัง่คือ คลิกขวาท่ีราคาสูงกวาราคา
ปัจจุบันเเลวเลือกคําสัง่ Trading     buy stop 

ตัวอยาง Buy Stop ตามราคา 
ณ ราคาหน่ึง ๆ ท่ีสูงกวาปัจจุบัน



วิธีการสงคําสัง่คือ คลิกขวาท่ีราคาต่ํากวาราคา
ปัจจุบันเเลวเลือกคําสัง่ Trading     sell stop 

ตัวอยาง Sell Stop ตามราคา 
ณ ราคาหน่ึง ๆ ท่ีต่ํากวาปัจจุบัน



Buy Limit ดัก Buy ณ ราคาหน่ึง ๆ ท่ีต่ํากวาปัจจุบัน

วิธีการสงคําสัง่คือ คลิกขวาท่ี 
ราคาต่ํากวาราคาปัจจุบันเเลว 

เลือกคําสัง่ buy limit 



Sell Limit ดัก Sell ณ ราคาหน่ึง ๆ ในราคาท่ีสูงกวาปัจจุบัน

วิธีการสงคําสัง่คือ คลิกขวาท่ีราคา
สูงกวาราคาปัจจุบันเเลวเลือกคําสัง่ 

sell limit 



วธิกีารยกเลิกคําสั�งPENDING ORDER

คลิกขวาที�เสน้ปะสเีขยีวที�เป�นออเดอรที์�เราสง่คําสั�งไวจ้ากนั�น เลือก delete 
#361 sell limit 1 หรอื ยกเลิกคําสั�งsell limit สญัญา รหสั361



วิธีการยกเลิกคําสัง่Pending Order 

อีกวิธีของการยกเลิกคําสัง่ Pending Order คือกด
ยกเลิกท่ี Toolbar โดยกดเคร่ืองหมาย x ท่ี placed



FILL OR KILL และ IMMEDIATE OR CANCEL 
Fill or Kill

คําสั�งนี�เรยีกว่า FOK โดย FOK มีวัตถุประสงค์เพื�อที�จะซื�อหุน้ในปรมิาณหนึ�ง ๆ ใหไ้ด้ตามราคาที�
กําหนดไว้ในทันที หากไม่สามารถซื�อสัญญาฟ�วเจอรที์�ราคานั�น ๆ ได้ครบตามปรมิาณที�กําหนด คําสั�ง
นี�จะยกเลิกการซื�อขายทันที จะไม่มีการซื�อขายใด ๆ เกิด ดังนั�น FOK = ไม่ได้ก็ไม่เอา

Immediate or cancel

คําสั�งนี�เรยีกว่า IOC คําสั�งนี�จะมีความยืดหยุ่นกว่า โดยในกรณีนี�เราต้องการซื�อสัญญาฟ�วเจอรป์รมิาณ
หนึ�ง ๆ ณ ราคาหนึ�ง ๆ แต่ไม่ได้ตามราคาและปรมิาณที�กําหนดเช่นเดียวกัน คําสั�ง IOC จะซื�อเฉพาะเท่าที�
ซื�อได้ ไม่ได้ยกเลิกคําสั�งทั�งหมด เช่น ต้องการซื�อ 30 สัญญา แต่ตลาดมี Volume รองรบัที�ราคานั�น
เพียง 10 สัญญา คําสั�ง IOC จะสั�งซื�อมาแค่ 10 สัญญาที�ราคานั�น ๆ และยกเลิกคําสั�งอีก 20 สัญญาที�
เหลือ ไม่ได้ยกเลิกคําสั�งทั�งหมดแบบ FOK
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