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Cryptocurrency เกิดจากเทคโนโลยทีี�ชื�อวา่ Blockchain ที�สรา้งขึ�นเพื�อกระจายขอ้มูลเก็บไวใ้น Block
เรยีงต่อกัน ซึ�งขอ้มูลเหล่านั�นไมส่ามารถถกูเปลี�ยนแปลงได ้โดย Blockchain เป�นเทคโนโลยรีปูแบบใหม่
โดยสรา้งขึ�นเพื�อสรา้งสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrency เช่น Bitcoin ที�ถือว่าเป�น เหรยีญสกุลแรก
ของ Cryptocurrency  และต่อมาไดม้ผีูพ้ฒันาสกลุเงินอีกประเภทหนึ�งคือ Ethereum ขึ�นมาเป�นเหรยีญ
ที�สอง โดยเพิ�มระบบ Smart Contract คือกระบวนการทางดิจทัิล ที�กําหนดขั�นตอนการทําธุรกรรมโดย
อัตโนมติัไวล่้วงหนา้ได ้เป�นต้น

https://siamblockchain.com/bitcoin-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/


Cryptocurrency คือ สินทรพัย์ดิจิทัลประเภทหนึ�งที�มีการเข้ารหัส มีราคากลางในการซื�อขาย
แปรผนัตามกลไกตลาด จงึสามารถทําหนา้ที�เป�นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยนมูลค่าผา่นอินเทอรเ์นต็ได้
Cryptocurrency มมูีลค่าหรอืไม ่ขึ�นอยูกั่บผูค้นใหค่้ามากนอ้ยแค่ไหน ถ้าสามารถนาํไปทําประโยชนไ์ด้
และแนวโน้มเหรยีญนั�นมีความต้องการที�มาก มูลค่าสูงขึ�น และเป�นที�หมายปองของนักลงทุน
หรอืเหรยีญไหนมีมูลค่าพุ่งสูงขึ�นได้แสดงว่ามี “ความต้องการซื�อ (Demand)” 



  กลุ่มของเหรยีญ  
Cryptocurrency
กลุ่มรกัษามูลค่า Store of Value
กลุ่มสญัญาอัจฉรยิะ Smart contract
กลุ่ม DeFi Decentralized Finance
กลุ่มสง่ต่อมูลค่า Value Transfer
กลุ่ม Oracle
กลุ่ม Stablecoin
กลุ่มมมี Meme



กลุ่มรกัษามูลค่า (Store of Value)

จุดเด่นของเหรียญคือจาํนวนเหรียญที�มีจาํ กัดโดยเฉพาะ
Bitcoin ที�มีจาํนวนจาํกัดเพียง 21 ล้านเหรียญประกอบกับ
เครือข่ ายของ  Bi tcoin ที� ได้ รับการยอมรับว่ า เครือข่ าย
ที�นา่เชื�อถือ และปลอดภัยที�สดุเครอืขา่ยหนึ�ง ทําใหน้บัวนั Bitcoin 
มสีถานะใกล้เคียงกับ “ทองคํา” แต่เป�นทองคําดจิทัิลที�สามารถซื�อ
สะสมไดง่้ายกวา่ทองคําจรงิ ๆ 

เชน่ Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH)



จุดเด่นของเหรียญคือ เป�นเครือข่ายบล็อกเชนที�สามารถใช้
Smart contract ได้ ทําใหน้ักพัฒนาสามารถสรา้งแอปพลิเคชนั
แบบกระจายศูนย์ (Dapp) รวมถึง DeFi ขึ�นบนเครอืข่ายเหล่านี�
สาํหรบัมูลค่าเหรยีญในกลุ่มนี� มาจากความต้องการของตลาด
เช่นเดียวกับครปิโทเคอรเ์รนซีสกุลอื�น ๆ และบางครั�งเหรยีญ
เหล่านี�มกีารอัปเกรด หรอืม ีDeFi นา่สนใจเกิดขึ�นบนเครอืขา่ยมูลค่า
เปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งมนียัสาํคัญเชน่กัน การติดตามขา่วสารอยา่ง
ต่อเนื�องจะมปีระโยชนม์ากสาํหรบัการลงทนุในเหรยีญกลุ่มนี�

 

กลุ่มสญัญาอัจฉรยิะ (Smart contract)
เชน่ Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Kusama (KSM) etc.

https://dict.longdo.com/search/etc.


DeFi ถกูสรา้งขึ�นบนเครอืขา่ยบล็อกเชนที�ม ีSmart contract
อยา่ง Ethereum ทําใหเ้หรยีญในกลุม่นี�ถกูจดัเป�นโทเคน (Token) 
แต่ละเหรยีญมกีารใชง้านที�แตกต่างกันออกไป และใชไ้ดเ้ฉพาะ
แพลตฟอรม์ที�เกี�ยวขอ้งเท่านั�นเชน่ UNI ใชไ้ดกั้บ Uniswap 
หรอื AAVEใชร้ว่มกับแพลตฟอรม์ AAVE เป�นต้น

กลุ่ม DeFi (Decentralized Finance)
เชน่ Uniswap (UNI), Maker (MKR) etc.



เหรยีญกลุ่มนี�เป�นเครอืขา่ยที�ถกูพฒันาขึ�น
สาํหรบัการสง่ต่อมูลค่าผา่นอินเทอรเ์น็ต
ที�รวดเรว็ และมค่ีาธรรมเนียมถกูโดยใช้

เทคโนโลยบีล็อกเชน

กลุ่มสง่ต่อมูลค่า (Value Transfer)
เชน่ Ripple (XRP), Stellar (XLM)

XRP เป�นเหรยีญของเครอืขา่ย RippleNet 
ใชเ้พื�อเชื�อมต่อระบบชาํระเงินของธนาคาร
เขา้ด้วยกันเป�นหลัก ทําใหส้ามารถโอนเงิน
จากธนาคารหนึ�งไปอีกธนาคารหนึ�งที�อยู่
ต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ และค่าธรรมเนยีมถกู

Stellar เป�นเครอืขา่ยที�มพีื�นฐานมาจาก
RippleNet แต่มจุีดมุง่หมายเพื�อใหท้กุคน
สามารถเข้าถึงระบบการโอนเงินที�รวดเรว็
และมค่ีาธรรมเนียมตํ�า ไมใ่ชแ่ค่ธนาคาร 

ขอ้แตกต่าง



กลุ่ม Oracle
เชน่ Chainlink (LINK), Band Protocol (BAND)

Oracle ในบล็อกเชน คือผู้ป�อนข้อมูลจากโลกแห่งความจรงิเข้าสู่บล็อกเชนเพื�อให้
Dapp หรอื DeFi สามารถนําขอ้มูลดังกล่าวไปใชง้านต่อได้ ซึ�งขอ้มูลที� Oracle คอยป�อน
ใหบ้ล็อกเชนมตัี�งแต่ ราคาเหรยีญ ราคาสนิทรพัย ์ไปจนถึงขอ้มูลทั�วไปอยา่ง สภาพอากาศ 
หรอืผลการแข่งขัน Oracle นับเป�นอีกส่วนประกอบสาํคัญที�วงการบล็อกเชนขาดไม่ได้
ขณะที�เหรยีญในกลุ่ม Oracle ถูกใช้เพื�อให้สามารถเข้าถึงบรกิารของ Oracle มูลค่า
ของเหรยีญมาจากความนิยมใน Oracle แต่ละตัวนั�นเอง



เหรียญในกลุ่มนี�มีมูลค่าที�ค่อนข้างคงที� เพราะทําการผูกมูลค่าเข้ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ
ในอัตรา 1:1 จงึเหมาะกับผูที้�ไมช่อบความผนัผวนของมูลค่า หรอืผูที้�ต้องกระจายพอรต์การลงทนุ
รวมถึงเหมาะสาํหรบัใชแ้ลกเปลี�ยนสนิค้า และบรกิาร เป�นเหรยีญที�มมูีลค่าคงที� เหรยีญเหล่านี�มมูีลค่า
ที�ใกล้เคียงกับเงินดอลลาร ์ดงันั�น ทิศทางเศรษฐกิจทั�งของประเทศไทย และสหรฐัอเมรกิา ต่างสง่ผลต่อ
มูลค่าได ้เหมอืนกับการ อ่อนค่า / แขง็ค่า ของเงินดอลลาร ์ตามขา่วเศรษฐกิจโลก

กลุ่ม Stablecoin
เชน่ USDT, USDC, DAI



เหรยีญในกลุ่มมีมอย่าง Dogecoin ส่วนใหญ่ถูกสรา้งขึ�นจากชื�อเสียงที�โด่งดังของสุนัขชบิะ
ทําใหเ้หรยีญนี�สามารถใชแ้ทนการใหทิ้ปบนโซเชยีล รวมถึงการแลกเปลี�ยนสนิค้า และบรกิารจากรา้นค้า
ที�รองรบัไดก้ารลงทนุในเหรยีญกลุม่นี� สว่นใหญเ่ป�นการเก็งกําไรระยะสั�น จากความผนัผวนของราคา
ที�สงูกวา่เหรยีญกลุม่อื�น ๆ ผูที้�สนใจการลงทนุในเหรยีญกลุม่นี�ต้องพอมปีระสบการณด้์านการเทรดมาก
พอสมควร รูว้า่จงัหวะไหนควรเขา้ซื�อ หรอืเทขาย สามารถวเิคราะหท์างเทคนคิได้ และที�สาํคัญต้องใชเ้งินเยน็ 
หรอืเงินที�สามารถเสยีไดโ้ดยไมก่ระทบการใชช้วีติในการลงทนุเท่านั�น

กลุ่มมมี (Meme)
เชน่ Dogecoin (DOGE)



จากการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการดาํเนินของธุรกิจในเรื�อง cryptocurrency ของบรษัิท SCBX
ที�เดินหน้าบุกตลาดเทคโนโลยกีารเงิน รวมถึงการซื�อกิจการของ Bitkub ทําใหเ้กิดการตื�นตัว
ในเรื�อง cryptocurrency ในด้านธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยได้การยอมรบัมากขึ�น

CRYPTOCURRENCY
กับการยอมรบัในประเทศไทย



รา้นกาแฟ "อินทนลิ"
ประกาศ รบัชาํระ 3 เหรยีญ 21

สาขา เริ�ม 1 ธ.ค. นี� 
บติคอยน ์(Bitcoin/BTC)
อีเทอเรยีม (Ethereum/ETH)
และเทเทอร ์(Tether/USDT)



Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) 
Tether (USDT) 

 
ซึ�งนาํมาใชช้าํระแทนเงินสดสาํหรบับา้นทําเลดี
และคอนโดติดรถไฟฟ�าจากเครอื ANANDA
ผา่น Wallet ของ “Bitkub”

 ANANDA x Bitkub
ใหค้ณุใช ้Crypto ซื�อคอนโดและบา้นจากอนันดาได้

สามารถนํามาใชซ้ื�อได้ต้องเป�นเหรยีญสกลุหลักของโลก 3 สกลุ 

https://www.facebook.com/bitkubofficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqP52FPSN9EOorqUAstbdPiawPsB6-DDxwzuf2QL__5_e5Udsm4Uf5MSqlVjSgUQv7nBvfDNJFECHZIxpHcfLXxS09UgtdNn0Vj_ZDfSv9WaxMjhAv7aKEurwsv0yIqr4yY-C41JFy46WEo8lN_E9QbXe98mkWLJUqoK7feiHOtTclrM7J_uUTBzk1ZDsdponqU9LoAap2_yGfbbQHplCCFpkLkjiXe41AHs66Rxn-vE6A6mMaVWjCH7PtFCiwajSrBpCQ5y5EMEWfb4q88I4eOIlV6pu-Mt1E7RaJsBP4OcDOvd4o&__tn__=K-R


เทคโนโลยขีอง crybtocurrency มปีระโยชนม์ากในดา้นของการทําธุรกรรมการโอนเงิน การแลกเปลี�ยน
อย่างมาก ทางหน่วยงานของรัฐนั�นมีความกังวลต่อความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นได้กับประชาชน 
หรอืนกัลงทนุ จากการลงทนุที�ไมเ่ขา้ใจ นกัลงทนุบางรายยงัไมม่คีวามรูม้ากพอที�เขา้ไปลงทนุในสนิทรพัย์
ประเภทนี� ทําใหเ้กิดการสญูเสยีได ้เชน่ การโดนโกง หรอืโดนแฮ็กระบบ รวมไปถึงความผนัผวนที�รุนแรง
ของตลาดที�มคีวามผันผวนสูง เป�นต้น
ความกังวลของทางรฐับาลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจ หากประชาชนนาํมาเป�นตัวกลาง
ในการแลกเปลี�ยนสนิค้า และบรกิาร รวมถึงทําธุรกรรมทางการเงินแทนสกลุเงินท้องถิ�นทําใหธ้นาคารกลาง
ในประเทศไมส่ามารถใชก้ลไกที�มอียูใ่นการดแูล และตรวจสอบธุรกรรมที�ผดิปกติ โดยเฉพาะการฟอกเงิน
ขณะเดยีวกันเป�นการลดทอนความสามารถในการควบคมุปรมิาณเงินในระบบ สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของนโยบายการเงินเชน่กัน

Cryptocurrency ในมุมมองของรฐั
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