
EM_Money Trap

เคร่ืองมือช่วยเทรด EM_MONEY TRAP

• เป็นเคร่ืองมือ EA ระบบกริด กึง่ MANUAL ในกลุ่มมาร์ติงเกล

(MARTINGALE) เข้าค าส่ังซ้ือขายด้วย การวางกลยุทธ์ค าส่ังซ้ือ

ขายล่วงหน้า สามารถตั้งค่าการเข้าซ้ือและเข้าขายได้โดยระบบจะ

ท างานอตัโนมัติ ข้อได้เปรียบของเคร่ืองมือนีคื้อจะมีเง่ือนไขการแก้

ออร์เดอร์เม่ือนักเทรดเข้าผดิทาง

• เหมาะส าหรับเทรดเดอร์ SCALPER ซ่ึงใช้กบั

เคร่ืองมือ EM_INDY & TEMPLATE ได้แม่นย า



โปรแกรม MT4 และการใช้

การน า EA เข้ามาใช้งานใน MT4 

ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้ง EA

1. เปิด MT4 คล๊ิกท่ี FILE เลือก OPEN DATA 
FOLDER

2. ดบัเบ้ิลคล๊ิกท่ี FOLDER “MQL4”

3. เลือก EXPERTS คล๊ิกขวาหน่ึงคร้ัง 

4. เลือก PASTE หรือ วางไฟลท่ี์คดัลอกมา ไป
ขั้นตอนการติดตั้ง
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EM_Money Trap

การตดิตั้ง EM_MONEY TRAP

• เปิด MT4 ขั้นมา  คล๊ิกท่ี NAVIGATOR หรือ CTRL+N (หมายเลข 1)

• เสร็จแลว้ให้มองหา “EXPERT ADVISORS” คล๊ิกเคร่ืองหมาย +

(หมายเลข 2)

• หาช่ือ EM_MONEY TRAP ดบัเบิลคล๊ิก (หมายเลข 3) แลว้รอการตั้งค่า
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EM_Money Trap

การตั้งค่า COMMON

ส่วนของ COMMON เลือก LONG & 
SHORT และ ENABLE ALERTS

ส่วนของ SAFETY ให้เลือก 
ALLOW IMPORT OF 
EXTEMAL EXPERTS

ส่วนของ LIVE TRADING เลือก ALLOW LIVE TRADING กรณใีห้
เปิดใช้ EA ในหน้าต่างของคู่สกลุเงนิที่เทรด



โปรแกรม MT4 และการใช้

การตั้งค่า INPUTS

ส่วนที่ 1 ก าหนดค่าค  าสัง่ซ้ือขายอตัโนมติั

ส่วนที่ 2 รูปแบบการเง่ือนไขการแกอ้อร์เดอร์เม่ือนกัเทรดเขา้ผิดทาง
สามารถท่ีจะเลือกใชห้รือไม่ใชก้็ได ้โดยเลือก FALSE/TRUE

ส่วนที่ 3 เมนูค  าสัง่การเขา้ซ้ือขายล่วงหนา้ ให้เปิดก่ีค  าสัง่

ส่วนที่ 4 จ านวน POINT ท่ีตอ้งการให้ออกค าสัง่ซ้ือล่วงหนา้

ส่วนที่ 5 การปิดค าสัง่ซ้ือ หรือจุดท่ีตอ้งการท าก าไร เป็นจ านวน USD



Lot         คือขนาดล็อทเร่ิมตน้

LotPlus คือ การเพ่ิมขนาดโดยการน าไปบวกค าสั่งซ้ือแรก เป็นค าสั่งซ้ือถดัไป

K_Lot คือ การเพ่ิมขนาดโดยการน าไปคูณค าสั่งซ้ือแรก เป็นค าสั่งซ้ือถดัไป

TakeProfit คือ จุดท าก  าไร

StopLoss คือ จุดตดัขาดทุน

TrailingStop คือ การล๊อคก  าไรววิ่งตามราคา

AccountModify คือ การเปิด(true) ปิด(false) ระบบแกไ้มอ้ตัโนมติั

Distance   คือ ระยะห่างระหว่างไมก้อ่นกบัไมท่ี้จะเปิดใหท่เพ่ือไกไ้ม้

Protect   คือ จ  านวนไมสู้งสุด กอ่นเขา้สู้การป้องกนัขั้นสูง

MovingPeriod คือการนบัจ านวนยอ้นหลงัของแท่งเทียนของเส้น MA

MovingShift คือ เร่ิมนบัแท่งเทียนท่ีเท่าไหร่

ENUM_TIMEFRAMES Moving  คือ การใหM้A อ่านค่าท่ี

กราฟใด(M1,M5,M15,H1,D1,W1,MN, หรือPERIOD_CURRENT

AutoLoss คือ การเปิด(true) ปิด(false) ระบบตดัขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไข

MaxBuy คือ จ  านวนสูงสุดฝ่ังBuy

MaxSell คือ จ  านวนสูงสุดฝ่ังSell

OrdersBuyStop คือ การวางราคาBuyไวล่้วงหนา้ สูงกว่าราคาปัจจุบนั

OrdersSellStop คือ การวางราคาSellไวล่้วงหนา้ ต ่ากว่าราคาปัจจุบนั

OrdersBuyLimit คือ การวางราคาBuyไวล่้วงหนา้ ต ่ากว่าราคาปัจจุบนั

OrdersSellLimit คือ การวางราคาSellไวล่้วงหนา้ สูงกว่าราคาปัจจุบนั

DistanceStartStop คือระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบนักบั Buy/Sell Stop ท่ีวางไวล่้วงหนา้

StepBuyStop คือ ระยะห่างระหว่าbuyStop กอ่นหนา้ข้ึนไปอีกจ านวนกีจุ่ด

StepSellStop คือ ระยะห่างระหว่าSellStop กอ่นหนา้ลงไปอีกจ านวนกีจุ่ด

DistanceStartLimit คือระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบนักบั Buy/Sell Limit ท่ีวางไวล่้วงหนา้

StepBuyLimit คือ ระยะห่างระหว่าbuyLimit กอ่นหนา้ลงไปอีกจ านวนกีจุ่ด

StepSellLimit คือ ระยะห่างระหว่างSellLimit กอ่นหนา้ข้ึนไปอีกจ านวนกีจุ่ด

### ถา้ยงัไม่เขา้ใจใหค้ลิกท่ีลิงคข์า้งล่าง ส่วนวิธีการคลิก คือ

กดปุ่มCtrl+คลิกไปท่ีลิงค ์นะครับ

>> ขั้นตอนการติดตั้ง EA

https://youtu.be/bDH6XSpro1Q

>> ขั้นตอนการ Backtest EA 

https://youtu.be/I-U_ntlworY

>> ตั้งค่า EM_Money Trap

https://youtu.be/4hvm4E5gBM4

CloseProfitB คือปิดBuyทั้งหมด

CloseProfitS คือปิดSellทั้งหมด

ProfitClose คือปิดค าส่ังทั้งหมด

slippage       คือ ระยะความคลาดเคล่ือนของราคา

Magic        คือ หมายเลขของค าส่ังซ้ือ

TradeOFF คือ การเปิด(true) ปิด(false) ระบบการซ้ือขาย

https://youtu.be/bDH6XSpro1Q
https://youtu.be/I-U_ntlworY
https://youtu.be/4hvm4E5gBM4
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เมนูค าส่ัง

ส่วนที่ 1 ค าสัง่เขา้ออร์เดอร์ทนัที BUY/SELL

ส่วนที่ 2 ค าสัง่เขา้ออร์เดอร์ล่วงหนา้  เป็น POINT

ส่วนที่ 4 ค าสัง่การปิดออร์เดอร์ เป็น USD

ส่วนที่ 3 ขนาด LOT ค าส่ังซ้ือ***


