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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-
๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 

 

"ไม่ต้องรวยก็เล่นหุ้นได้" 
 ปาริชาติ ชํานิบรรณการ 
women.naewna@hotmail.com 
 
 "คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น" หากใครท่ีเห็นด้วยกับคําพูดประโยคน้ีแล้วล่ะก็ ต้องไป
ทําความรู้จัก ยุ้ย-พรวิมล รัตนประไพ นักลงทุนสาว แห่งศูนย์การเรียนรู้สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ 
คนนี้เสียก่อน แล้วเธอจะทําให้คุณมีมุมมองใหม่ๆ แม้เงินแค่หลักหม่ืน ก็สามารถเป็นนักลงทุนใน
ตลาดหุ้นท่ีประสบความสําเร็จได้ ไม่ยาก ถ้าคุณรู้จักท่ีจะใช้เงินทํางานให้เป็น 
 ยุ้ย-พรวิมล รัตนประไพ มีดีกรีปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตสาวแบงก์อีกหน่ึงคนท่ี
ค้นพบวิถีชีวิตของตนเองตั้งแต่อายุยังอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัย ด้วยความคิด
ต่าง แต่เป้าหมาย ไม่ต่างท่ีว่า อยากประกอบอาชีพท่ีไม่ยึดติดกับเวลา ไม่ต้อง
เจอคนเยอะๆ แต่รายได้ดี ฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิด เพราะเธออธิบายเหตุผลให้ฟังว่า 
"ช่วงท่ีใกล้จะจบมีหลายอย่างท่ีต้องคิดเยอะ เร่ิมรู้สึกว่าสิ่งท่ีเราเรียนมันอาจจะไม่ใช่ท้ังหมด อาชีพใน
ฝัน อยากทํางานท่ีไม่ต้องทํางานท้ังวัน ไม่ต้องต่ืนเช้ามาเจอคนเยอะๆ พอถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้าน 
รู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่น่าเบื่อ หรืออาจจะเป็นความขี้เกียจของตนเอง ท่ีคิดว่าอยากหาเงินได้ด้วย
ตัวเอง ไม่ต้องรอความเมตตาจากคนอื่น ขยันมากหน่อยก็ได้เงินเยอะหน่อย ขยันน้อยหน่อยก็ได้เงิน
น้อยหน่อย ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตนเอง" 
 พอคิดได้ดังนั้น ยุ้ย ก็เร่ิมมองหา "งาน" ท่ีตอบสนองความต้องการของตัวเอง จนค้นพบว่า 
การลงทุนในตลาดหุ้นคงจะเหมาะกับอุปนิสัยของเธอ แต่ประโยคท่ีว่า "คนจนเล่นหวย คนรวยเล่น
หุ้น" ก็ทําให้เธอคนนี้วิตกอยู่บ้างเล็กน้อย เพราะฐานะของเธอก็ไม่ใช่ว่ารํ่ารวยมีเงินถุงเงินถัง มาก

ข่าวจากหนงัสือพิมพ์แนวหน้า ฉบบัประจําวันท่ี ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๘ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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พอท่ีจะเอามาลงทุนได้จํานวนมาก นั่นก็ไม่ได้ทําให้เธอท้อแท้ อาศัยวิธีคิดจากการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ท่ีต้องต้ังสมมุติฐาน หาเหตุและผล ยุ้ยเร่ิมศึกษาวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตนเอง
อย่างจริงจัง ต้ังแต่ปัจจัยการลงทุน วิธีการซื้อ-ขาย วิธีวิเคราะห์หุ้น และเล่นหุ้นอย่างไรถึงจะทํากําไร
ได้ และในท่ีสุดเธอก็ได้คําตอบว่า "ไม่ต้องรวยฉันก็เล่นหุ้นได้" 
 "โดยส่วนใหญ่คนมักจะคิดว่าต้องมีเงินทุนเยอะถึงจะเล่นหุ้นได้ แต่การที่เรามีเงินเยอะ ก็
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นหุ้นประสบความสําเร็จ ทํากําไรได้ เพราะบางทีเงินเยอะก็ไม่รู้ว่าจะ
เลือกซื้อตัวไหน ดังนั้น การมีเงินเยอะไม่ได้ตอบโจทย์ มันสําคัญท่ีว่าคุณมีความรู้หรือยัง ถ้าคุณมี
ความรู้จะลงทุนตลาดไหนก็โอเคหมด มีเงินน้อยก็ลงทุนได้หมด 
 พอยุ้ยศึกษามาได้สักระยะก็รู้แล้วว่าเงินน้อยๆ แบบเรานี่ ตลาดหุ้นต่างประเทศเหมาะกับ
ตัวเองท่ีสุด เพราะตลาดหุ้นต่างประเทศจะมีเคร่ืองมือ มีตัวช่วยในการตัดสินใจ ว่าเราควรจะลงทุน 
ทํากําไรได้อย่างไร อีกท้ังตลาดหุ้นต่างประเทศจะมีซอฟต์แวร์ต่างๆ ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง ก็
จะทําให้ผิดพลาดหรือขาดทุนน้อยกว่า อย่างท่ีบอก ยุ้ยไม่ได้ลงทุนคราวละมากๆ เรียกว่าพอ
สมน้ําสมเนื้อ ลงน้อยๆ แต่หมุนเวียนบ่อย" 
 หลังจากเรียนจบและทํางานประจําได้ระยะหนึ่ง ยุ้ย ตัดสินใจลาออก และผันตัวเอง มา
เป็น "นักลงทุน" อย่างเต็มตัว หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นนักเล่นหุ้นนั่นเอง สั่งสมประสบการณ์มานาน
กว่า 5 ปี ในการค้นวิธีท่ีจะทํากําไรจากการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งวันนี้ ยุ้ย บอกว่า เป็นอาชีพท่ีตรง
กับฝันมากทีเดียว ไม่ต้องต่ืนเช้า ไม่ต้องออกจากบ้านเธอก็ทํางานและมีรายได้ท่ีน่าพอใจ 
ยุ้ย บอกเคล็ดลับการลงทุนในตลาดหุ้นให้ประสบความสําเร็จว่า สิ่งสําคัญ อย่าโลภ ไม่ใช่ว่าลงทุน
คร้ังแรกได้กําไร คร้ังต่อไปก็ทุ่มสุดตัว หรือกว้านซื้อหุ้นเพียงตัวเดียว แต่ต้องรู้จักพอประมาณวันนี้ซื้อ 
พรุ่งนี้ราคาหุ้นอาจขึ้นมาอีกไม่กี่บาทก็ควรจะพอใจ 
 "เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าคุณศึกษาตลาดหุ้นดีๆ อย่างหุ้นต่างประเทศ คุณมีเงินทุนเร่ิมต้น 
ประมาณ 1,000-2,000 เหรียญ คิดเป็นเงินไทยราวๆ 50,000 บาท สามารถทํากําไร เฉลี่ยอย่างตํ่า
ได้ 300 เหรียญต่อคืน เดือนหนึ่งคุณจะมีรายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาท มันมากกว่า
เงินเดือนประจําของคุณท้ังเดือนเสียอีก แต่อย่างท่ีบอก คือเราต้องมีสติ มีน้อยก็ลงทุนน้อย แต่ต้อง
รู้จักวิธีท่ีจะบริหารให้เงินทํางานแทนเราให้เป็น อย่าตาโต อย่าคิดจะรวยเพียงข้ามคืน อันนี้คุณไม่
ประสบความสําเร็จแน่ๆ" 
 5 ปี แล้วท่ี ยุ้ย ยึดอาชีพนี้ และเธอเองก็คิดว่าคงมีคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยท่ีสนใจการ
ลงทุนในตลาดหุ้น แต่ไม่รู้วิธีท่ีจะเร่ิมต้น เหมือนท่ีเธอเคยเป็นมาในอดีต เธอจึงอยากแบ่งปัน
ประสบการณ์เหล่านี้ให้แก่ผู้สนใจ จึงได้ เปิด ศูนย์การเรียนรู้สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ มีหลักสูตร
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การเล่นหุ้นให้ประสบความสําเร็จ แบ่งเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่พื้นฐานถึงขั้นแอดวานซ์ คือ White 
Green Blue และ Gold 
 "หลักสูตรท่ียุ้ยคิดขึ้น คือสอนวิธีการลงทุนต้ังแต่เร่ิมต้น ใช้กลยุทธ์อะไรทํากําไรได้ การ
บริหารแบบไหน มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เคร่ืองมือต่างๆ มีกลยุทธ์อะไรบ้างท่ีจะทําให้คุณได้กําไร
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ เพราะตลาดหุ้นไหนๆ ก็เหมือนกัน แต่สิ่งท่ีแตกต่างคือกลยุทธ์ในการ
ทํากําไร หากเราหาเจอเราก็สามารถหากําไร ใช้เวลาอบรม 5 วัน พร้อมฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ให้ทดลองซื้อ-ขายหุ้น" 
 ในแต่ละหลักสูตรนั้น ยุ้ย บอกว่ารับคร้ังละไม่เกิน 10 คนต่อเดือนต่อหลักสูตร เพราะ
ต้องการให้ผู้อบรมได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี เม่ืออบรมจบหลักสูตรแล้วทุกท่านสามารถควบคุมให้ 
"เงินทํางาน" ได้จริง "ตอนแรกๆ ท่ีบ้านก็ไม่เข้าใจ เพราะเขามองว่ามันจะม่ันคงจริงหรือ ทํางาน
ธนาคารก็ดีอยู่แล้ว แต่ในท่ีสุดยุ้ยก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่า วิธีทํางานท่ีเราทําอยู่นี่มันประสบความสําเร็จ
ได้จริงๆ ฐานะทางบ้านก็ปานกลางไม่ได้ยากลําบาก สุขสบายตามสมควรนะ แต่พอยุ้ยมาทํางานนี้
เราสามารถดูแลครอบครัวได้ และมีความม่ันคงในชีวิต มีความสุข และยังมีเวลาเหลือท่ีจะไปทําใน
สิ่งอื่นๆ ได้อีกเยอะ มันก็เป็นความภูมิใจของตัวเองท่ีเราทําได้ เม่ือมองในเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันอายุ
เท่าๆ กัน แค่ 27-28 ปี นี่ยุ้ยว่าตัวเองก็ประสบความสําเร็จแล้ว" 
 อย่างไรก็ดี "การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ลงทุน" 
ฉะนั้นถ้ายังไม่ม่ันใจท่ีจะเข้าอบรมแบบเสียสตางค์ ยุ้ย แนะนําว่า ให้ทดลองเรียนก่อนได้เพราะเธอ
เปิดสัมมนาฟรี ทุกวันเสาร์ 13.00-15.00 น. ท่ีศูนย์การเรียนรู้ สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ชั้น 4 
พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ หรือเยี่ยมชมได้ท่ี http://startraderthailand.com 
 


