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รู้ะ
บบการเงินัที�ม่คีา่เงินัเป็ุ่นัหน่ัวยย่อย ทำให้เกิด้ความ่

คล้่องต่ัวม่ากขึ�นั ซึ�งเหรียญี่ Bitcoin เริ�ม่ม่ีความ่ 

นัา่เชื�อถอื แล้ะเขา้ม่าแกไ้ขปุ่ญัี่หาเรื�องการคา้ ม่ล้้คา่เงนิัของปุ่ระเทศิ 

ต่่าง ๆ ได้้ด้ีกว่าทองคำ โด้ยในัระยะสั�นัเหรียญี่ Bitcoin ที�ม่ีม่้ล้ค่า 

ไม่่นั่าจ้ะเข้าม่าแทนัทองคำได้้ แต่่ในัระยะยาวเหรียญี่ Bitcoin ก็ม่ี

โอกาสได้้รับความ่นัิยม่ ขึ�นัอย้่กับว่าโล้กให้ม่้ล้ค่ากับสิ�งไหนั สิ�งนัั�นั

ย่อม่มี่ราคาส้งขึ�นั เช่นั เมื่�อก่อนัทองคำก็เปุ่็นัเพียงแค่แร่สีเหลื้อง

เทา่นัั�นั ไม่ไ่ด้ม้่คีา่อะไรม่ากม่าย แต่ส่ดุ้ทา้ยทองคำกม็่กีารปุ่รบัราคา

ขึ�นัม่าเรื�อย ๆ  กเ็พราะคนัสว่นัใหญี่บ่นัโล้กม่กีารใหม้่ล้้คา่กบัทองคำ 

ซึ�งเหรียญี่ Bitcoin ก็อย้่ในักฎเกณฑ์นัี�เช่นัเด้ียวกันั

ด้ังนัั�นัการล้งทุนัเหรียญี่ Bitcoin ก็อาจ้จ้ะต้่องใช้ระยะ

เวล้าในัการพิส้จ้นั์ม่้ล้ค่า แต่่จ้ะม่ีความ่เสี�ยงในัด้้านัราคา ซึ�งทุก

ครั�งที� เหรียญี่ Bitcoin ม่ีการปุ่รับฐ์านัราคาขึ�นัหรือล้งแรง ๆ ม่ีการ

เปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งม่้ล้ค่าราคา เหรียญี่ Bitcoin ม่ักจ้ะมี่คำถาม่เข้าม่า

เสม่อ ด้ังนัั�นัการล้งทุนัที�จ้ะเข้าซื�อเหรียญี่ Bitcoin ต่้องม่ีเหตุ่ผู้ล้

ของต่ัวเองว่า จ้ะซื�อเพื�อถือระยะยาวหรือซื�อเพื�อเก็งกำไรระยะสั�นั 

แต่่ข้อพึ�งสังเกต่ “ฐานราคาเหรียญ Bitcoin” ใหม่่ยกส้งขึ�นัทุกครั�ง 

นัั�นัสะท้อนัให้เห็นัว่าม่ีคนัเข้าม่าถือ Bitcoin เพื�อการใช้งานัจ้ริง ๆ 

แล้ะถือเพื�อการล้งทุนัระยะยาวม่ากขึ�นัเรื�อย ๆ ในัการเก็บเหรียญี่ 

Bitcoin ในัระยะยาวมี่การใช้ Hardware Wallet ที�งา่ย แล้ะมี่ความ่

ปุ่ล้อด้ภัยที�ส้งระด้ับหนัึ�ง 

ทางเลูือกการู้ลูงทุนสินทรู้ัพัย์ดิจิทัลู

Cryptocurrency

2. เข้าใจโลิกิกิารเงินในอนาคติ์ สินทรัพย์ด็ิจิทัลิ 

Cryptocurrency สาม่ารถใช้ในัการกระจ้ายพอร์ต่การ

ล้งทนุัได้เ้พราะ Cryptocurrency เปุ่รยีบเสม่อืนัสกลุ้เงนิัในัอนัาคต่ 

ที�สาม่ารถเข้ารหัส แล้ะใช้ยืนัยันัธุรกรรม่ด้้วย Blockchain ทำให้

ไม่่ต่้องใช้ตั่วกล้างในัการยืนัยันัในัการทำธุรกรรม่ โด้ยที�นัักล้งทุนั

สาม่ารถกระจ้ายการล้งทุนัไปุ่ในั Cryptocurrency ด้้วย เพราะ

เชื�อว่าโล้กของ Blockchain กำล้ังเปุ่็นั “คล้ื�นัล้้กที� 3” ที�กำล้ังเปุ่็นั 

กระแสการเติ่บโต่แบบก้าวกระโด้ด้อย่างรวด้เร็ว แบบ Exponential 

ได้ ้เพราะถ้าเราล้องย้อนักลั้บไปุ่ในัอดี้ต่ บคุคล้ที�สาม่ารถเติ่บโต่ได้้

อย่างก้าวกระโด้ด้ก็คือ คนัที�ยืนัอย้่บนัคล้ื�นัที�ถ้กคล้ื�นัอย่าง “คล้ื�นั

ล้้กที� 1” แล้ะ “คล้ื�นัล้้กที� 2” ที�ผู้่านัม่า “คล้ื�นัล้้กที� 2” คือ คล้ื�นัของ 

“อนิัเทอรเ์น็ัต่” ในัการสง่ต่่อขอ้ม่ล้้ต่า่ง ๆ  ทำใหใ้ครกต็่าม่ที�ปุ่ระกอบ

ธุรกิจ้เกี�ยวกับคลื้�นัล้้กนีั� อย่างเช่นั Google Facebook Amazon 

ต่่าง ๆ ก็ม่ีเต่ิบโต่ได้้อย่างม่หาศิาล้ในัช่วงที�ผู้่านัม่า 

ด้งันัั�นั “คลิืน่ลิกูิที ่3” ทีเ่ราเรียกิว่ัาเทคโนโลิยี Blockchain 

กำล้งัจ้ะม่าปุ่ล้ด้ล็้อกสิ�งที�เรยีกว่า “ตั่วกล้าง” ชว่ยทำให้เราสาม่ารถ

ทำธุรกรรม่กันัได้้ โด้ยไม่่ต้่องมี่ตั่วกล้าง ช่วยล้ด้ความ่เสี�ยงอย่าง 

Counterparty Risk ได้้ทั�งเรื�องของความ่เร็ว แล้ะต่้นัทุนัในัการทำ

ธรุกรรม่ที�ล้ด้ล้ง ซึ�งในัแงข่องนักัล้งทนุั สาม่ารถคาด้การณก์ารล้งทนุั

ที�ม่ีโอกาสเต่ิบโต่ ทำให้ม่ีม้่ล้ค่าเพิ�ม่ส้งขึ�นั ช่วยสร้างผู้ล้ต่อบแทนั

ให้กับพอร์ต่การล้งทุนั โด้ยการเกิด้ขึ�นั แล้ะเข้าม่าม่ีบทบาทของ 

Cryptocurrency ช่วยแก้ปุ่ัญี่หาต่ัวกล้างที�เปุ่็นั “บุคคล้” 
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ณ ปุ่ัจ้จุ้บันัสาม่ารถใช้สิ�งที�เรียกว่า “Smart Contract” ที�

สาม่ารถจ้ะทำให้เกิด้ความ่เชื�อใจ้ Coding ม่ากกว่า “บุคคล้” ที�

โปุ่ร่งใส แล้ะไม่่สาม่ารถเปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งได้้ เหม่ือนักับต่้้ Vending 

Machine ที�เราหยอด้เงินัแล้้วก็จ้ะได้้สินัค้าออกม่า โด้ยไม่่ต่้องม่ี 

คนัคอยหยิบเงินัถอนัเงินัให้กับเรา ก็สาม่ารถทำธุรกรรม่ซื�อขาย 

แล้กเปุ่ล้ี�ยนัได้้ ซึ�งความ่เชื�อใจ้ในัต่ัวบุคคล้ไม่่ว่าจ้ะเป็ุ่นั รัฐ์บาล้ 

ธนัาคาร องค์กรเอกชนั หล้าย ๆ ครั�งก็จ้บล้งด้้วยวิกฤต่เศิรษฐ์กิจ้

ทุกครั�งไปุ่ แต่่ Smart Contract จ้ะทำให้ไม่่เกิด้ปุ่ัญี่หาเหล้่านีั�ขึ�นั 

ทุกอย่างจ้ะโปุ่ร่งใส แล้ะต่รวจ้สอบได้้ เช่นั ในัเวล้าที�เราต่้องการก้้

เงนิัโด้ยวางสินัทรพัย์เป็ุ่นัหล้กัปุ่ระกันั ในัระบบการเงนิัแบบเดิ้ม่ จ้ะ

ต่้องม่ีคนัเข้าไปุ่ต่รวจ้สอบสินัทรัพย์ที�เราวางค�ำปุ่ระกันัว่าของจ้ริง 

หรือไม่ ่ม่มี่ล้้คา่เทา่ไหร ่แล้ว้คอ่ยอนัมุ่ตั่วิงเงนิัก้อ้อกไปุ่ ซึ�งต่อ้งใชเ้วล้า 

แล้ะม่ีต่้นัทุนัที�ส้ง แต่่สำหรับโล้กของ Cryptocurrency สาม่ารถ

ทำได้ด้้ว้ยการต่รวจ้สอบในัระบบม่ล้้คา่ราคาที�เปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้งไปุ่ต่าม่

ความ่ต่้องการซื�อ แล้ะขายในัขณะนัั�นัได้้ทันัที ทำให้สินัทรัพย์ที�ม่า

วางค�ำปุ่ระกันัก็สาม่ารถต่รวจ้สอบผู้่านั Code ได้้ทั�งหม่ด้ พร้อม่

อนัุม่ัต่ิวงเงินัก้้ได้้ทันัที แล้ะเมื่�อเกิด้การผู้ิด้นััด้ชำระกันัก็สาม่ารถ

ยึด้หล้ักปุ่ระกันัได้้ทันัที โด้ยไม่่ต่้องม่าต่ิด้ต่าม่บังคับคด้ี เพื�อแก้ไข

ปุ่ัญี่หาหนัี�สินักันัให้วุ่นัวาย 

ซึ�ง Smart Contract ณ ปุ่ัจ้จุ้บันัสาม่ารถทำธุรกรรม่ ให้กับ

คนัที�ต่อ้งการเงนิั แล้ะคนัที�ม่เีงนิัม่าเจ้อกันัได้แ้บบไรพ้รม่แด้นั แทนั

ระบบธนัาคารที�ทำการรวบรวม่เงินัสำหรับคนัที�มี่เงินัเหล้ือม่าฝ่าก

ธนัาคาร (เงินัฝ่าก) แล้ะเปุ่็นัต่ัวแทนัให้สำหรับคนัที�ต่้องการใช้เงินั 

(เงนิัก้)้ ซึ�งโล้กของ Cryptocurrency กส็าม่ารถทำได้เ้ชน่ักนัั พรอ้ม่

ม่ีปุ่ระสิทธิภาพม่ากขึ�นัการใช้ Blockchain กับ Smart Contract 

สาม่ารถปุ่ระยกุต่ใ์ชใ้นัอตุ่สาหกรรม่อื�นั ๆ  นัอกจ้ากอตุ่สาหกรรม่การ

เงินัด้้วย เช่นั ในัช่วงที�ผู้่านัม่าทุกคนัคงเคยได้้ยินัเรื�องการรีแบรนัด้์

ของ Facebook ส้่ Meta ที�กำล้ังจ้ะผู้ล้ักด้ันัต่ัวเองเข้าส้่โล้กเสม่ือนั 

(Metaverse) อย่างเต่็ม่ร้ปุ่แบบ

3. กิารลิงทุนในสินทรัพย์ด็ิจิทัลิ Cryptocurrency 

ม่ีทางเล้ือกม่ากม่าย เช่นั เหรียญี่ที�เกิด้จ้าก Decentralize 

Finance หรือที�เรียกว่าเหรียญี่ DeFi  คือเหรียญี่ที�เกี�ยวกับการ

อำนัวยความ่สะด้วก ที�ชว่ยทำให้ทกุคนัสาม่ารถทำธุรกรรม่ทางการ

เงินัแบบที�เคยทำผู้่านัธนัาคาร แต่่สาม่ารถทำได้้โด้ยไม่่ต่้องผู้่านั 

“ตั่วกล้าง” อยา่งธนัาคารเล้ย ซึ�งเปุ่น็ัเครื�องม่อืทางการเงนิัที�สาม่ารถ

ช่วยให้เรา ฝ่ากเงินั ออม่เงินั แล้กเปุ่ล้ี�ยนัเงินั ปุ่ล้่อยก้้ แล้ะล้งทุนั

ได้้ โด้ยเหรียญี่ที�เกี�ยวข้องกับ DeFi ช่วยให้การทำธุรกรรม่ม่ีความ่

โปุ่ร่งใสม่ากขึ�นั ม่ีความ่เปุ่็นัส่วนัต่ัวม่ากขึ�นั แล้ะต่้นัทุนัในัการทำ

ธุรกรรม่ต่�ำล้ง ม่ีปุ่ระสิทธิภาพม่ากขึ�นั Decentralized Exchange 

ใช้สำหรับการแล้กเปุ่ล้ี�ยนั เช่นั Uniswap, Quick swap แล้ะ Pan-

cake swap หรืออย่าง Decentralized Lending ที�เปุ่ิด้ให้ปุ่ล้่อยก้้ 

& ก้้ยืม่ได้้ เช่นั Compound แล้ะ Anchor เปุ่็นัต่้นั

การล้งทุนักับปุ่ระเภทเหรียญี่ DeFi สาม่ารถทำได้้ โด้ยการ

คาด้การณ์ว่า Platform ไหนัจ้ะสาม่ารถเต่ิบโต่ได้้ด้ีในัระยะยาว ก็ 

สาม่ารถซื�อเหรียญี่ที�เรียกว่า  Coins หรือ Token ม่าเก็บไว้ได้ ้

“การปุ่ล้อ่ยก้”้ อยา่งที�เราร้ก้นััวา่โล้กของ DeFi จ้ะไม่ม่่ตี่วักล้าง เวล้า

ที�คนัต้่องการก้้เงินัเราก็สาม่ารถเข้าไปุ่เปุ่็นัเจ้้าหนีั�ได้้ แล้ะเราก็จ้ะ

ได้้รับ “ด้อกเบี�ย” แล้ะผู้ล้ปุ่ระโยชน์ัพิเศิษต่าม่ที� Platform แต่่ล้ะ

ที�จ้ะให้เราม่าได้้ 

“Farming/Staking” คือ การนัำเหรียญี่ไปุ่วางในั Liquidity 

Provider เพื�อเปุ่น็ัสภาพคล้อ่งในัการซื�อขายแล้กเปุ่ลี้�ยนัต่า่ง ๆ  กจ็้ะ

ได้้รับ “ค่าธรรม่เนัียม่” แล้ะ “Token” ม่าเปุ่็นัผู้ล้ต่อบแทนั 

“Launchpad” คือ การเข้าไปุ่มี่ส่วนัร่วม่ของ Platform 

ต่่าง ๆ ก่อนัที�จ้ะเปุ่ิด้ส่้สาธารณะ ไม่่ว่าจ้ะเข้าไปุ่ทำกิจ้กรรม่ ส่วนั

ทำการต่ล้าด้ ช่วยใส่เงินัในัช่วงแรก ๆ หรือสาม่ารถเข้าไปุ่กด้รับ

เหรียญี่ได้้ฟัรี ๆ แล้ะเม่ื�อม่ีการออกเหรียญี่ที�เรียกว่า Initial Coins 

Offering (ICO หรือ IDO) เราก็สาม่ารถที�จ้ะได้รั้บเหรียญี่ออกม่าในั

ราคาพิเศิษ ทำให้เราสาม่ารถทำกำไรจ้ากส่วนัต่า่งของราคาได้ ้เช่นั 

เหรียญี่ kub ที�ออกโด้ย บริษัท Bitkub เริ�ม่แรกในัราคา 30 บาทต่่อ

เหรียญี่ในักล้างปุ่ี 2564  ม่าเปุ่็นัราคาส้งสุด้ 580 บาทต่่อเหรียญี่

ในัปุ่ล้ายปุ่ ี2564 นีั�คือต่วัอยา่งชอ่งทางการทำกำไร แล้ะสำหรบัใคร

กต็่าม่ ที�อยากเปุ่น็ัเจ้า้ของม่คีวาม่สาม่ารถในัการพฒันัา Platform ก็

สาม่ารถเปิุ่ด้บรกิารใหผู้้้้ใชง้านัเขา้ไปุ่ใชง้านั แล้ะเกบ็คา่ธรรม่เนัยีม่

จ้ากการเข้าม่าใช้บริการได้้

ครั�งหน้ัาพบกับความ่เสี�ยงในัการล้งทุนัสินัทรัพย์ด้ิจิ้ทัล้ 

Cryptocurrency แล้ะการแยกปุ่ระเภทเหรียญี่ Cryptocurrency 

แล้ะกลุ้่ม่ต่ัวอย่างเหรียญี่ เพื�อเปุ่็นัแนัวทางคัด้เล้ือกเหรียญี่ในัการ

ล้งทุนั ที�ม่ีการแบ่งกลุ้่ม่เหรียญี่ Cryptocurrency ออกเปุ่็นั 7 กลุ้่ม่

ปุ่ระเภทเหรียญี่ คือ ปุ่ระเภทเหรียญี่ที�เรียกว่า กลุ่้ม่รักษาม่้ล้ค่า 

(Store of Value) / กลุ้่ม่สัญี่ญี่าอัจ้ฉริยะ (Smart Contract) / กลุ้่ม่ 

Stablecoin / กลุ้่ม่ DeFi (Decentralize Finance ) / กลุ้่ม่ส่งต่่อ

ม่้ล้ค่า (Value Transfer) / กลุ้่ม่ GameFi แล้ะ NFT / กลุ้่ม่ (Meme 

Coins) 




