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MetaTrader 5 สำำ�หรัับ Mac 
แพลตฟอร์ัมื MetaTrader 5 ได้�รัับก�รัพัฒน�ข้ึ้�นโด้ย MetaQuotes นั�นมีืให�บริัก�รับนรัะบบ Windows อุปกรัณ์์เคู่ลื�อนทีี่�
และยังรัวมืถ้ึงอุปกรัณ์์ macOS 

ขึ้ณ์ะทีี่�โบรักเกอร์ัสำ�วนใหญ่�ให�แคู่�เพียงคู่่�มืือก�รัติด้ตั�งธรัรัมืด้�โด้ยอธิบ�ยกรัะบวนก�รัตั�งคู่�� MT5 บนเคู่รืั�อง Mac ทีี่�ต�อง
ใช้�เวล� แต� Tickmill จะให�โอก�สำคุู่ณ์เริั�มืต�นด้�วยแพลตฟอร์ัมืก�รัเที่รัด้ยอด้นิยมืทีี่�สุำด้ขึ้องโลกซ้ึ่�งสำ�งตรังไปยังเคู่รืั�อง 
Mac ขึ้องคุู่ณ์ในไมื�กี�วิน�ทีี่

มีือะไรัขึ้��งในบ��ง ? 
Tickmill จะเตรีัยมืแพลตฟอร์ัมื MetaTrader 5 ให� Mac ขึ้องคุู่ณ์ซ้ึ่�งแที่บจะเหมืือนกับแอพพลิเคู่ชั้น Windows มื�ตรัฐ�น
ทุี่กอย��ง 

ซึ่อฟต์แวร์ันี�มื�พรั�อมืฟเีจอร์ัสำและฟงัก์ชั้�นทีี่�มีืปรัะโยช้น์จำ�นวนมื�ก รัวมืถ้ึง: 

ปรัะเภที่คู่ำ�สัำ�งทีี่�รัอด้ำ�เนินก�รั 6 ปรัะเภที่ 
กรัอบเวล� 21 กรัอบ 
เคู่รืั�องมืือวิเคู่รั�ะห์ต�มืคู่��เริั�มืต�นมื�กกว�� 50 ตัว 
กรั�ฟหล�กหล�ยปรัะเภที่ 
คู่ว�มืสำ�มื�รัถึในก�รัติด้ตั�งเคู่รืั�องมืือวิเคู่รั�ะห์ต�มืต�องก�รั 
ก�รัเที่รัด้ในคู่ลิกเดี้ยว 
คู่ว�มืสำ�มื�รัถึในก�รัปรัับได้�เต็มืทีี่� 
แสำด้งสำภ�พคู่ล�องขึ้องตล�ด้

 
 
 
 
 
 
 

ขึ้ณ์ะนี� คุู่ณ์สำ�มื�รัถึได้�ปรัะโยช้น์จ�กฟเีจอร์ัสำเพิ�มืเติมืเหล��นี�ทัี่�งหมืด้ผู้��นกรัะบวนก�รั
ติด้ตั�งในคู่รัั�งเดี้ยวซ้ึ่�งง��ยเหมืือนแอพอื�นๆ ทีี่�ให�บริัก�รันอก App Store 
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ก�รัติด้ตั�งสำำ�หรัับ Mac 
คู่่�มืือนี�จะอธิบ�ยก�รัติด้ตั�ง ใช้�ง�นและลบ MetaTrader 5 สำำ�หรัับเคู่รืั�อง Mac โด้ยสำรุัป คุู่ณ์จะต�องอนุญ่�ตแอพพลิเคู่ชั้น
ทีี่�ด้�วน์โหลด้นอก App Store เพื�อให�ติด้ตั�งแพลตฟอร์ัมืสำำ�เร็ัจ  

วิิธีีการมีีดัังนีี้�:

ก�อนเริั�มืต�น MT5 สำำ�หรัับ Mac ให�ไปทีี่� System Preferences โด้ยพิมืพ์คู่ำ�สัำ�งทีี่�เกี�ยวขึ้�องใน Spotlight search 
ขึ้องคุู่ณ์ ซ้ึ่�งอย่�บริัเวณ์พ�เนลขึ้ว�บนขึ้องหน��จอคุู่ณ์

1.

เมืื�อถ้ึง System Preferences ให�ไปทีี่� Security & Privacy จ�กนั�นให�เลือกแท็ี่บ General แล�วอนุญ่�ตให�
ด้�วน์โหลด้แอพได้�จ�กทุี่กทีี่� นอกจ�กนี� โปรัด้ตรัวจสำอบให�แน�ใจว��ได้�ปลอด้ล็อกคู่ว�มืสำ�มื�รัถึในก�รัเปลี�ยนแปลง
แล�ว ซ้ึ่�งสำ�มื�รัถึด้ำ�เนินก�รัได้�โด้ยคู่ลิกทีี่� ล็อก ในปุ�มืบริัเวณ์มุืมืด้��นล��งโด้ยพิมืพ์ชื้�อผู่้�ใช้�และรัหัสำผู้��นขึ้องคุู่ณ์

2.
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ขัึ้�นตอนต�อไปก็คืู่อห�ทีี่�เก็บตัวติด้ตั�ง MetaTrader 5.dmg ปกติแล�ว ก�รัด้�วน์โหลด้ใหมื�ทัี่�งหมืด้จะได้�รัับก�รัเก็บ
ไว�ใน Downloads folder.  

เรีัยกใช้�ไฟล์ก�รัติด้ตั�ง .dmg และกด้คู่��งทีี่�ไฟล์ .dmg ล�กแล�วว�งไอคู่อนแอพพลิเคู่ชั้น MetaTrader 5 ลงใน
โฟลเด้อร์ั Applications ซ้ึ่�งจะจบกรัะบวนก�รัติด้ตั�ง 

ขึ้ณ์ะนี� MetaTrader 5 ขึ้องคุู่ณ์ก็พรั�อมืให�เขึ้��ใช้�ได้�จ�กแฟม้ืแอพพลิเคู่ชั้นแล�ว นอกจ�กนี� คุู่ณ์ยังสำ�มื�รัถึเขึ้��ถ้ึง
เที่อร์ัมิืนัลก�รัเที่รัด้โฉมืใหมื�ขึ้องคุู่ณ์ได้�โด้ยใช้� Spotlight แล�วพิมืพ์ ‘MetaTrader 5’

3.

ก�รัอัพเด้ตซึ่อฟต์แวร์ั  
ก�รัอัพเด้ตซึ่อฟต์แวร์ั MetaTrader 5 สำำ�หรัับเคู่รืั�อง Mac ขึ้องเรั�จะเป็นไปโด้ยอัตโนมัืติ ซ้ึ่�งจะเกิด้ข้ึ้�นพรั�อมืกับก�รั
อัพเด้ตเวอร์ัชั้น Windows หลังก�รัอัพเด้ตแต�ละคู่รัั�ง เที่อร์ัมิืนัลจะปิด้ตัวลงโด้ยไมื�แจ�งเตือน ให�เริั�มืต�นแอพพลิเคู่ชั้นอีก
คู่รัั�งแล�วด้ำ�เนินก�รัใช้�เวอร์ัชั้นทีี่�อัพเด้ตแล�วต�อไป 

ห�กต�องก�รัด่้ซึ่อฟต์แวร์ั MetaTrader 5 เวอร์ัชั้นปัจจุบันขึ้องคุู่ณ์ คู่ลิกทีี่�แท็ี่บ Help ในแผู้งก�รันำ�ที่�งด้��นบนแล�วเลือก
ตัวเลือก About เช้�นทีี่�คุู่ณ์จะที่ำ�ใน MT5 สำำ�หรัับ Windows 
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Expert Advisors สำำ�หรัับ Mac 
ห�กต�องก�รัติด้ตั�งเคู่รืั�องมืือเพิ�มืเติมื เช้�น Expert Advisors (EA) สำคู่ริัปต์และเคู่รืั�องมืือวิเคู่รั�ะห์ต�มืสัำ�ง ให�
เปิด้โฟลเด้อร์ั  Applications, คู่ลิกขึ้ว�ทีี่�ไอคู่อนเลือก Show Package Contents 

1.

ขึ้ณ์ะนี� คุู่ณ์จะได้�เห็นเนื�อห�ทัี่�งหมืด้ขึ้องไฟล์ก�รัติด้ตั�ง ดั้บเบิ�ลคู่ลิก ‘drive_’ เพื�อเขึ้��ถ้ึงโคู่รังสำรั��งขึ้อง 
MetaTrader 5 จ�กนั�นไปทีี่� Program Files > MetaTrader 5 > MQL5 > Expert > Indicators ฯลฯ และ
คัู่ด้ลอกแล�วว�งเคู่รืั�องมืือวิเคู่รั�ะห์ลงในแฟม้ืทีี่�เกี�ยวขึ้�อง 

2.

เมืื�อแล�วเสำร็ัจ ให�รีัสำต�ร์ัที่ MetaTrader 5 ขึ้องคุู่ณ์แล�วพบกับเคู่รืั�องมืือวิเคู่รั�ะห์ใหมื�ได้�ในพ�เนล EA ขึ้อง MT5 ทีี่�
เกี�ยวขึ้�อง 
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ก�รัถึอนก�รัติด้ตั�งซึ่อฟต์แวร์ั 

ขึ้�อบกพรั�องและปัญ่ห�ทีี่�พบ 

ปรัะก�ศสำำ�คัู่ญ่ 

ห�กคุู่ณ์ต�องก�รัลบซึ่อฟต์แวร์ัออกจ�กคู่อมืพิวเตอร์ัขึ้องคุู่ณ์ ก็สำ�มื�รัถึที่ำ�ได้�อย��ง
ง��ยด้�ย อันทีี่�จริังแล�ว กรัะบวนก�รัก็ไมื�ต��งไปจ�กก�รัลบแอพพลิเคู่ชั้นอื�นๆ 

ก�อนอื�น ให�คู่�นห�โฟลเด้อร์ั Applications ใน ตัวคู่�นห� ซ้ึ่�งสำ�มื�รัถึด้ำ�เนินก�รัได้�โด้ยใช้� Spotlight 
หรืัอไปทีี่�โฟลเด้อร์ั Applications ได้�โด้ยตรังโด้ยคู่ลิกทีี่�ไอคู่อน ตัวคู่�นห� ในแถึบ 

เมืื�ออย่�ในโฟลเด้อร์ั Applications ให�คู่�นห�แอพพลิเคู่ชั้น Metatrader 5 แล�ว คลิิก
ขวิา จ�กนั�นเลือกตัวเลือก ‘Move To Bin’ แล�ว คลิิกซ้้าย เพื�อยืนยัน 

หลังจ�กย��ยแอพไปทีี่�ถัึงขึ้ยะแล�ว คุู่ณ์จะสำ�มื�รัถึลบแอพได้�อย��งถึ�วรัโด้ยไป
ทีี่�ถัึงขึ้ยะแล�วใช้�ก�รัคู่ลิกขึ้ว�เพื�อใช้�คู่ำ�สัำ�ง ‘Empty Trash’  

ก�รัลบแอพพลิเคู่ชั้นจ�กถัึงขึ้ยะจะที่ำ�ให�ไมื�เหลือสิำ�งใด้ๆ เกี�ยวกับ Metatrader 5 ในคู่อมืพิวเตอร์ัขึ้องคุู่ณ์อีก 

ตอนนี� เรั�ยังไมื�พบปัญ่ห�ในเที่อร์ัมิืนัลก�รัเที่รัด้สำำ�หรัับ Mac ขึ้อง Tickmill ห�กคุู่ณ์พบปัญ่ห�
ใด้ๆ โปรัด้แจ�งให�เรั�ที่รั�บโด้ยติด้ต�อทีี่มื สนัี้บสนุี้นี้ ทีี่�ทุี่�มืเที่ขึ้องเรั�แล�วเรั�จะแก�ปัญ่ห�ในทัี่นทีี่ 

เรั�ได้�ที่ด้สำอบแอพพลิเคู่ชั้น MetaTrader 5 สำำ�หรัับเคู่รืั�อง Mac เป็นก�รัสำ�วนตัวและไมื�พบปัญ่ห�ใด้ๆ ใน
ก�รัที่ำ�ง�นซ้ึ่�งอ�จที่ำ�ให�ก�รัเที่รัด้บนเที่อร์ัมิืนัลขึ้อง Mac OS ด้�อยกว��เวอร์ัชั้นบน Windows 

อย��งไรัก็ต�มื ก�รัเที่รัด้ด้�วยแอพพลิเคู่ชั้นเทีี่ยบเป็นคู่ว�มืเสีำ�ยงขึ้องคุู่ณ์เอง เรั�ขึ้อแนะนำ�อย��งยิ�ง
ว��ก�อนอื�น คุู่ณ์คู่วรัที่ำ�คู่ว�มืคุู่�นเคู่ยกับก�รัที่ำ�ง�นขึ้องซึ่อฟต์แวร์ัด้�วย บัญชีีทดัลิอง แล�วตรัวจ
สำอบให�แน�ใจว��แอพพลิเคู่ชั้นที่ำ�ง�นต�มืทีี่�ต�องก�รับนเคู่รืั�องคู่อมืพิวเตอร์ั Mac ขึ้องคุู่ณ์
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