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ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่จักรวาลแห่งคริปโต  

นับจากนี้ท่านจะได้พบกับโลกแห่งการลงทุนที่แปลกใหม่ 

และไม่สามารถพบเหน็ได้จากการลงทนุในสนิทรพัย์แบบอืน่ 

เพราะว่าท่านก�าลังจะลงทนุใน “สนิทรพัย์แห่งอนาคต”

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)1 อันที่จริงแล้วก็ 

ไม่ได้ต่างอะไรกับเงินกระดาษท่ีเราใช้กันอยู่นักหรอกครับ 

เพียงแต่ว่าเงินกระดาษที่เราใช้ในปัจจุบันนั้น รัฐบาลจะ

เป็นคนบอกว่า ใบสีเทามีมูลค่า 1,000 บาท ใบสีแดงมี

มูลค่า 100 บาท ส่วนคริปโตนั้น มันคือสมการหรือโค้ด

คอมพิวเตอร์ท่ีเก็บข้อมูลธุรกรรมของทุกคนท่ีใช้งานไว ้

ทัง้หมด ซึง่คนทัง้โลกสามารถเข้าถึงได้และคนทีจ่ะสามารถ

ก�าหนดมลูค่าได้ก็คอืผูค้นทัว่ทัง้โลกทีก่�าลงัซือ้และขายมนั

อย่างต่อเน่ือง จนสามารถใช้เป็นตวักลางในการแลกเปลีย่น

แล้วคริปโต คืออะไรล่ะ ?

1 ในหนังสือเล่มนี้ นับจากหน้า 7 เป็นต้นไป ผู้เขียนจะขอใช้ค�า
ว่า “คริปโต” แทนค�าว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” เพื่อความกระชับและ
สะดวกในการสื่อสาร

การลงทุนมีความเสี่ยง 
แต่การไม่ลงทุนนั้นเสี่ยงยิ่งกว่า
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จุดเริ่มต้นของสกุลเงินดิจิทัลนั้น หากย้อนกลับไปในปี 

2008 - 2009 เป็นจุดก�าเนิดของ “บิตคอยน์” (Bitcoin) 

เหรียญแรกของคริปโต ที่ถูกสร้างมาเพ่ือเป็นสินทรัพย์

ดิจิทัลโดยแท้จริง เพ่ือใช้เป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนเงิน

แบบ Peer to Peer (P2P) และนอกเหนอืจากตวักลางของ

การแลกเปล่ียน ยังเป็นเครื่องยืนยันของแนวคิดท่ีว่า เรา

สามารถมีสินทรัพย์ทางดิจิทัลได้  

โดยในปัจจุบัน บิตคอยน์น้ันมีราคาท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

เนือ่งจากมคีวามต้องการในการครอบครองมาก และทุก ๆ  

4 ปีจะมีการตัดซัปพลายออกครึ่งหนึ่งอยู่เสมอ (Halving) 

ท�าให้การขดุหาบติคอยน์นัน้หาได้ยากข้ึนเรือ่ย ๆ  ซึง่ย่ิงยาก

มากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ท�าให้บติคอยน์มคีณุค่าในตัวของมนัเอง 

เป็นทั้งพลังงานและเป็นของที่มีคุณค่า

 บิตคอยน์เป็นผู้เบิกทางให้กับเงินดิจิทัลสกุลอื่น และ 

ยังเป็นผู ้น�าของเหรียญดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งคนท่ีถือ 

สามารถส่งเหรียญไปหากันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลก

ก็ตาม แต่ด้วยความท่ีเป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกท่ีถูก

พัฒนาขึ้นเพ่ือน�ามาใช้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

วิวัฒนำกำรของ Blockchain 
และ Cryptocurrency
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ในช่วงแรกเริม่ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย รวดเรว็ขึน้ 

มีค่าธรรมเนียมที่เข้าถึงได้ สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิม 

เหรยีญใหม่ ๆ  เหล่าน้ัน ส่วนใหญ่เป็นเหรยีญท่ีเป็นตวัแทน

ของเครือข่ายต่าง ๆ  ซึ่งท�าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ

แอปพลิเคชันต่อยอดออกมาได้อีกมาก และยังช่วยให้

ทราบว่าแต่ละเหรียญน้ันจะมีทิศทางในอนาคตอย่างไร 

และจะมีผลิตภัณฑ์ลูกเป็นแบบไหน เราจึงสามารถเลือก

ลงทุนต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ลูกเหล่านั้นได้  

ด้วยความเปิดกว้างนีเ้อง ท�าให้วงการครปิโตมตีวัเลอืก

มากข้ึน เล่นง่าย ต่อยอดง่าย และมีเหรียญสกุลใหม่ ๆ  

เกิดขึ้นตลอดเวลา

 

BTC ETH

2008 2013 2017 2021
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การจะซือ้ครปิโตน้ัน แน่นอนว่าเราไม่สามารถจะเก็บไว้

ในกระเป๋าเงินแบบธรรมดา หรอืจะโอนเข้าบญัชธีนาคารได้  

ด้วยความเป็นคริปโตท่ีอยู่บนระบบของบล็อกเชน เรา

สามารถจะสร้างทีข่องเราไว้ได้ โดยเรามสีทิธ์ิเพียงผูเ้ดยีวที่

จะบนัทึกข้อมลูต่าง ๆ  ลงไปรวมถึงจ�านวนครปิโตต่าง ๆ ด้วย  

ซึ่งก็คือกระเป๋าเงินคริปโตของเรานั่นเอง ซึ่งสามารถแบ่ง

ประเภทกระเป๋าเงินได้ 3 ประเภท ดังนี้

1.) CEX - Centralized Exchange

หากจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย คงจะคล้ายกับ

กระเป๋าเงินในการเทรดหุ้นไทย หรือ SETTRADE คือ

เงินจะอยู่ในบัญชีของเรา ที่มีการผูกติดอยู่กับเว็บไซต์  

หรือผู้ให้บริการนั้น ๆ

 กระเป๋าเงินแบบนี้จะถูกผูกติดกับแพลตฟอร์มที่ให้

บริการการเทรดคริปโตซึ่งจะใช้เพ่ือเทรด ซื้อมาขายไป

เสียเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีลูกเล่นอื่นเพ่ิมเติมบ้างตาม

แต่ละผู้ให้บริการจะก�าหนด ยังเอาไปใช้ท�าอย่างอื่นไม่ได้

มากมายนัก

จัดกำรกระเปำ๋เงินใบใหม่
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ข้อดีของกระเป๋าเงินแบบนี้คือ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน ไม่ต้องติดต้ังอะไรมากมาย แต่ข้อด้อยหรือ  

ความเสีย่ง คือ หากเวบ็หรอืผูใ้ห้บรกิารไม่มคีวามน่าเชือ่ถือ 

หากโดนแฮ็ก หรือปดิไป เงนิเรากจ็ะหายไปทัง้หมด เพราะ

เงินอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราครับ

2.)  DEX - Decentralized Exchange

เป็นกระเป๋าเงินทีไ่ม่ได้ผูกตดิกับเว็บใดเว็บหน่ึง แต่เป็น

พื้นที่ของเราในบล็อกเชนนั้น ๆ ที่เราสามารถเข้าไปบันทึก

ข้อมูลประวัติการท�ารายการ (transactions) ของเราได้ใน

ลักษณะของแอปพลิเคชันท่ีผูกติดอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์

ของเครื่องเราเลย หรือบน hardware wallet ท�าให ้

สามารถใช้เป็นตัวกลางเพ่ือน�าเหรียญคริปโตไปลงทุนต่อ

ได้ในอีกหลายรูปแบบอย่างอิสระ และเป็นกระเป๋าเงิน 

ตัวหลักที่สามารถเอาไปใช้งานในการลงทุนได้ครบถ้วน  

ตัวอย่างกระเป๋า CEX : Binance, Bitkub, Zipmex, 

SatangPro
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ประเภท
กระเป๋าเงิน

แพลตฟอร์ม

จุดประสงค์

จุดเด่น

จุดด้อย

CEX

• Binance
• Bitkub
• Zipmex
• Satang Pro
• Bitazza

เพื่อการเทรดและ
ลงทุนในบริการของ 
exchange นั้น ๆ

สะดวก ใช้งานง่าย

เว็บไซต์เป็นผู้ดูแล 
เงินของเรา

นอกจากเทรดแล้ว
ยังสามารถทำา DeFi 
และบริการใหม่ ๆ ใน
บล็อกเชน

ใช้งานได้หลากหลาย
เว็บไซต์

ระบบซับซ้อน ต้อง
ติดตั้งก่อน และเก็บ
ข้อมูล key เอง

เก็บเหรียญต่าง ๆ 
เน้นถือยาว สาย 
HODL

ปลอดภัยสูง

ใช้งานลำาบาก  
ไม่สะดวก

• Binance 
Chain Wallet

• Trust Wallet
• Metamask
• SafePal

• Ledger
• Trezor
• Safepal

DEX
Hardware 

Wallet

กำรโอนเงินเพื่อเทรดคริปโต และ DeFi 

ในปัจจุบันการเริ่มฝากเงินเพ่ือลงทุน จ�าเป็นจะต้อง

เริ่มจากกระเป๋าแบบ CEX ก่อน เป็นประตูด่านแรกในการ

แลกเงนิสกุลจรงิเป็นเหรยีญครปิโต จากนัน้หากต้องการจะ

ลงทุนใน DeFi หรอืทีเ่รยีกกันว่าฟาร์ม (Farm) ใหม่ ๆ  ต่าง ๆ   

เราจึงค่อยโอนเงินท่ีเป็นสกุลคริปโตไปยังกระเป๋าแบบ  

DEX อีกทอดหนึ่ง
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เริ่มเป็นเจำ้ของเหรียญคริปโต
การจะเริ่มถือเหรียญคริปโตสามารถท�าได้หลายช่อง

ทาง แต่ละช่องทางก็มวิีธีการท่ีแตกต่างกันออกไปดงันีค้รบั

1.) Airdrop

ของฟรีไม่มีในโลก แต่เหรียญฟรีนั้นมีครับ เพียงแค่ท�า

ตามเงื่อนไขที่ถูกก�าหนดไว้ เราก็มีโอกาสได้รับเหรียญ

เมือ่มเีหรยีญครปิโตเกิดใหม่ เจ้าของเหรยีญย่อมอยาก

จะกระจายเหรียญออกไปให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้มีคนถือ

มาก ๆ บ่อยครั้งก็จะมีแคมเปญต่าง ๆ เกิดข้ึนมาให้เรา

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยส่วนมากจะเป็นกิจกรรม

ด้านโซเชยีลมเีดยี เช่น การกดติดตาม โพสต์ทวติเตอร์ หรอื

กรอกเทเลแกรม และเมือ่เราท�าตามท่ีระบไุว้แล้ว จะมสีทิธ์ิ

ในการลุ้นรับเหรียญ ซึ่งเมื่อได้มาแล้วเราสามารถน�าไป

เทรดได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เรียกได้ว่าหาก

โชคดีก็ท�าก�าไรจากต้นทุน 0 บาทได้เลยครับ

2.) Pre-sales

ช่วง VIP ก่อนเข้าตลาด ส�าหรับผู้สนับสนุนเหรียญ 

สกุลใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ ๆ เป็นการลงทะเบียนความ

สนใจเพ่ือซื้อเหรียญในราคาต้นทุน หรือราคาที่ถูกกว่า 
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ราคาขายในตลาด ก่อนทีจ่ะเปิดให้ซือ้ขายจรงิ เทียบง่าย ๆ   

ก็จะคล้ายกับหุ้น IPO ครับ โดยการซื้อเหรียญวิธีน้ีจะ

สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ได้แก่

Whitelist  

เริม่จากท�าตามกฎกตกิาของโปรเจกต์นัน้ ๆ  ให้ถูกต้อง 

เช่น น�าเงินไปฝากไว้ตามจ�านวนที่ก�าหนด หรือเล่น

กิจกรรมบางอย่าง เป็นต้น โดยหากบรรลุตามเงื่อนไข

ก็มีสิทธ์ิได้รับเลือกและจะสามารถเข้าสู่ช่วงต่อไปได้ 

ทั้งยังสามารถท�าการซื้อเหรียญน้ัน ๆ โดยได้ราคา 

ที่ถูกกว่าหรือซื้อก่อนคนทั่วไปในรอบ Public ได้

Public Sales

ช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ีเปิดให้คนท่ัวไปซื้อขาย เกิดข้ึน 

หลัง ช่วง pre-sales ซึ่งสามารถซื้อขายในตลาดและ

วางขายท�าก�าไรได้ทันที 

3.) Spot Trading

การซื้อขายเหรียญคริปโตโดยผ่านกระดานทั่วไป 

สามารถเลือกซื้อเหรียญท่ีต้องการถือเพ่ือลงทุน หรือเพ่ือ

ขายท�าก�าไรในระยะต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกระดานนั้นก็จะมี

จ�านวนเหรียญที่ต่างกัน
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BEFORE INVESTING 
IN CRYPTO 

ออกแบบกำรลงทุนของคุณ

คริปโตน้ันเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความผันผวนของราคาท่ี 

สูงมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างย่ิงที่ต้องมีการ

วางแผนและออกแบบการลงทนุ ให้เหมาะสมกับสไตล์ของ

นกัลงทุนแต่ละท่าน ขนาดของเงินทนุ ความเสีย่งท่ีสามารถ

แบกรบัได้ ตลอดจนเทรนด์ของตลาดในช่วงนัน้ ๆ  เพ่ือทีจ่ะ

ได้รู้ว่าเหรียญใดควรขายเมื่อไร ขายปริมาณเท่าไร หรือที่

เรียกกันอกีอย่างว่า “พอร์ตโฟลิโอ” และนีเ่ป็นตวัอย่างการ

ออกแบบพอร์ตฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ครับ

แบบแรก เป็นการถือเหรียญโดยแบ่งตามระยะเวลา

การถือ เป็นการเก็งก�าไร เพื่อถือท�าก�าไรของเหรียญนั้น ๆ 

อาจแบ่งได้เป็น

ระยะส้ัน (ท�าก�าไรที ่5 - 70%) ระยะกลาง (70 - 200%) 

และระยะยาว (200 - 1000%)

ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอแบบแบ่งตาม
ระยะเวลาในการถือเหรียญ

Portfolio by period

ตัวอย่างหนังสือ
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หรืออาจแบ่งก้อนทนุของคุณไปตามเหรยีญทีม่ปีรมิาณ

ซื้อขาย (Market Cap) เพื่อถือในระยะยาว

การแบ่งพอร์ตแบบสดุท้ายนีเ้ป็นแบบค่อนข้างสมบรูณ์

และทันสมัย เพราะนอกจากจะถือ BITCOIN เพ่ือความ

มัน่คงแล้ว ยังมกีารแบ่งไปลงเหรยีญใหญ่ (TOP 10) เหรยีญ

ขนาดกลาง (TOP 25) เหรียญขนาดเล็ก (LOWCAP)  

และยังลงทุนในเหรียญที่

เก่ียวข้องกับ DeFi, NFT 

และ Smart Contract อีก

ด้วย ถือว่าเป็นการแบ่ง

พอร์ตท่ีครบเครื่อง และยัง

ค่อนข้างปลอดภยัในระดับ

หนึง่เลยทีเดยีว

ภาพจาก coin360.com

ตัวอย่างหนังสือ
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มำยด์เซตในกำรเป็นเทรดเดอร์ที่ดี
หากจะลงทุนให้ประสบความส�าเร็จ การมีมายด์เซต

ที่ดีเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างย่ิง เพราะไม่ว่าคุณจะมีความรู้  

หรือเทคนิคท่ีดีเพียงใด หากขาด “วิธีคิดแบบนักลงทุน” 

ไปแล้วละก็ ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะประสบความส�าเร็จใน

ระยะยาวครับ

พร้อมรับความเสี่ยง

สิ่งแรกท่ีส�าคัญที่สุด คือ เราต้องเข้าใจตัวเองก่อน

ว่าเรารับความเสี่ยงในการลงทุนแบบผันผวนมากของ 

คริปโตได้แค่ไหน ต้องตอบตวัเองให้ได้ จากน้ันจงึตัง้งบท่ี 

เหมาะสมท่ีจะเอามาใช้ในการลงทุนคริปโต หากประเมิน

แล้วว่าคริปโตเป็นโลกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป  

ก็ควรเอาเงินลงทุนท่ีพร้อมจะเสียได้มาใช้ลงทุน และ 

ไม่ควรเอาเงินทียั่งมคีวามจ�าเป็นต้องใช้อยู่มาลงทุนเช่นกนั  

โดยเฉพาะการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน เป็นต้น

ตั้งเป้าหมายในการเทรดของคุณ

สิ่งส�าคัญต่อมาที่คุณต้องมี คือ เป้าหมาย ซึ่งนอกจาก

จะท�าให้การออกแบบพอร์ตโฟลิโอน้ันง่ายขึ้นแล้ว ยัง

จะท�าให้การตัดสินใจของคุณเฉียบคมมากย่ิงขึ้นด้วย  

ตัวอย่างหนังสือ
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การตั้งเป้าหมายในการลงทุนคริปโตสามารถตั้งได้หลาย

รูปแบบ ยกตัวอย่างดังนี้ครับ

การเติบโตของเงินทุน ได้ก�าไรคิดเป็น 50% 100%  

หรือ 200% ของเงินที่ลงทุนไป

จ�านวนเหรียญคริปโต เพิ่มขึ้น 3 เท่า หรือ 10 เท่า 

เป็นการเน้นการงอกเงยของเหรียญ 

เก็บเงินถือเหรยีญด ีๆ  ไว้ 80% เป็นการลงทุนระยะยาว

มรีายได้ต่อวันเป็น Passive Income ที ่20% หรอื 50% 

การท�าก�าไร ส�าคัญกว่าการยึดติด

เมื่อสบโอกาสหรือมีจังหวะที่ดี เทรดเดอร์ควรค�านึงถึง

การท�าก�าไรไว้ก่อนเสมอ โดยไม่มีการยึดติดว่าก่อนหน้านี้

เราเคยคิดอย่างไร จะคิดผิดบ้างก็ได้ ขอให้ได้ก�าไรเป็นพอ 

อย่างเช่นเมื่อไม่ก่ีเดือนก่อน มีเหรียญหน่ึงชื่อว่า  

DOGECOIN ซึง่เป็นเหรยีญมมี หรอืเหรยีญท่ีท�าขึน้มาเป็น

มกุตลก ข�า ๆ  ไม่ได้มไีอเดยีหรอืทีมพัฒนาทีเ่ด่นชดัอะไรเลย 

เรียกว่าขัดกับลักษณะของเหรียญที่ควรค่าแก่การลงทุน 

แต่จู ่ ๆ เกิดมีกระแสขึ้นมาในอินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่างหนังสือ
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กำรอ่ำนแนวโน้มหรือเทรนด์
อย่างต่อมาส�าหรับการดูกราฟท่ีควรรู้นอกจากราคา

ของเหรียญแล้ว ก็คือเทรนด์ของราคาว่าเหรียญนั้นก�าลัง

อยู่ในขาขึน้หรอืขาลง ซึง่การอ่านเทรนด์จะส่งผลอย่างมาก

ต่อการตัดสินใจซื้อและขายเหรียญ

 ธรรมชาติของราคานั้น มักจะไม่ว่ิงเป็นเส้นตรงแต่จะ

วิ่งแบบคลื่น มีช่วงวิ่งขึ้นและลง
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ซึ่งคลื่นนี้เองเป็นตัวช่วยท่ีท�าให้เราวิเคราะห์ราคาได้

ว่า ตอนน้ีอยู่ในขาข้ึนหรือขาลงได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะไม่ได้

รับประกันว่าจะเป็นตามนี้ทุกอย่าง 100%  เนื่องจากที่เรา

ทราบกันดสี�าหรบัเรือ่งการผนัผวนของราคาทีเ่กิดข้ึนได้ง่าย

และตวัแปรต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ดีรปูแบบของกราฟลกัษณะ

นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นท�าให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับ

 การที่ราคาเป็นขาขึ้น หมายความว่าราคาสามารถท�า 

Higher High และ Higher Low ได้ ซึ่งแปลได้ว่า คลื่นลูก

ต่อไปน้ัน มีจดุยอดท่ีสูงกว่าเดิม และมจีดุท้องคลืน่ทีส่งูกว่า

เดิมเช่นกัน

ในทางกลับกัน หากราคานั้นสามารถท�า Lower Low 

และ Lower High ได้ คือราคาท�าคล่ืนที่มีจุดยอดต�่าลง 

และมท้ีองคล่ืนต�า่ลงอย่างต่อเน่ือง น่ันหมายความว่าราคา

ก�าลังเข้าสู่ขาลง

73

ตัวอย่างหนังสือ



0
4

AD
VAN

CE TR
AD

IN
G

 TIPS 
เคล็ดลับสำาหรับการเทรด

Coin Flipping - กำรพลิกเหรียญ

จากท่ีเคยกล่าวถึงธรรมชาติและวัฏจักรของเหรียญ 

คริปโตไปแล้วในช่วงต้น เราสามารถรู้ได้ว่าช่วงเวลาไหน 

เหรียญกลุ่มใดจะว่ิงได้เร็ว หรือมี “Performance” ที่ดี

มากกว่า เมื่อรู้เช่นน้ันแล้วก็ให้เราพลิกเหรียญ เปลี่ยนไป

ถือเหรยีญนัน้น่ันเองครบั การเทรดแบบนีจ้ะไม่สนใจราคา 

USDT ของเหรียญ แต่สนใจเพียงว่าเหรียญไหนพุ่งแรง 

แล้วเปลี่ยนพลิกไปพลิกมา จนท�าให้สามารถถือเหรียญ

จ�านวนมากขึ้นได้

 โดยปกตแิล้ว Cycle ในการวิง่ของเหรยีญตาม Market 

Cap มักจะมีล�าดับขั้นดังนี้
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เทียบได้กับการเปลี่ยนรถ รถไหนแรงก็ขึ้นรถนั้นก่อน 

ตอนแรกถือ BTC พอ ETH เริม่แรงกว่าก็เปล่ียนไปถือ ETH 

ตามล�าดับ ทุกครั้งที่มีการพลิกเหรียญ เราจะได้เหรียญ 

เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ 100% - 500% เลยครับ เพียงแค่อาศัย 

ความแตกต่างในการเติบโตของแต่ละเหรยีญ ตามวัฏจกัร

และการไหลของเงินทุนในตลาดคริปโตนั่นเองครับ

ส�าหรับการเทรดวิธีน้ีน้ันต้องท�าใน CEX จะสะดวก

ที่สุด ซึ่งมีไม่กี่แพลตฟอร์มที่มีคู่ และแน่นอนว่า Binance 

มีครบเกือบทุกคู่ครับ แต่ CEX ของไทยยังไม่รองรับครับ
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