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ช่ือย่อเหรียญ XRP
ช่ือเต็ม RIPPLE
เว็บไซด์ทางการ
https://ripple.com/
หนังสือช้ีชวน 
https://whitepaper.io/coin/ripple

มีมูลค่าเท่ากับ $51,932,977,283
คิดเป็น 2.96% ของ Total Market Cap 
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ $1,752,655,010,398

*อ้างอิงจาก Coinmarketcap ณ วันท่ี 21 พ.ค. 2021*

จํานวนเหรียญท้ังหมด 99,990,461,026 XRP
ปริมาณเหรียญท่ีหมุนเวียนในปัจจุบัน
: 46,140,000,000 XRP

ในปี 2012 บริษัท Ripple Labs, Inc. ได้สร้างเหรียญ 
XRP โดยมี Jed McCaleb เป็นผู้ก่อต้ัง เดิมเหรียญ 
XRP มีช่ือว่า Opencoin หลังจากน้ันในป ี2015 เปล่ียน
ช่ือมาเป็น Ripple

XRP เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกสร้างเพ่ือโอนเงินระหว่าง
ประเทศ และมีสินทรัพย์อยู่บน public ledger โดย run 
ระบบบนเครือข่าย decentralized ท่ีสามารถรับรองการ
รับจ่ายเงินภายใน 3-5 วินาที 

ระบบเหรียญ   XRP    เป็นระบบท่ีค่อนข้างมีความเป็น 
Centralized และเป็น Private Blockchain เน่ืองจากไม่
มีการเปดิให้คนท่ัวไปสามารถเข้ามาขุดหรือร่วมกันเป็นผู้
ยืนยันการทําธุรกรรมได้ ผู้ท่ีสามารถยืนยันธุรกรรมของ
ระบบได้มีเพียงธนาคารหรือหน่วยงานบางหน่วยงาน
เท่าน้ัน จึงทําให้มีคนกลุ่มหน่ึงท่ีมีอํานาจในการปดิบัญชี
หรือผลิตเหรียญเพ่ิมได้ และในเดือนพฤษภาคมป ี2015 
Jed McCaleb ถูกอายัติบัญชีท่ีมีมูลค่า 96 ล้าน XRP 
ซ่ึงทําให้เห็นว่าเครือข่ายของ XRP น้ันมีอํานาจท่ีจะส่ัง
อายัดบัญชีได้ และทําให้เกิดการฟอ้งร้องตามมา แนวคิด
การโอนเงินของ Ripple น้ันจะแตกต่างจากระบบของ
เงินดิจิทัลสกุลเงินอ่ืนๆ โดยเม่ือมีการโอน Ripple จะมี
เหรียญ  XRP จํานวนหน่ึงถูกเบิร์นไปในกระบวนการโอน
เป็นค่าธรรมเนียม

Ripplenet หรือ Network ธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในกลุ่มธนาคาร ได้แก่

Santander (financial services company)
Axis Bank (private banking company)
Yes Bank  (private banking company)
Westpac (private banking company)
Union Credit
NBAD   (national Bank of Abu Dhabi)
UBS   (Investment banking company)

มี transaction ท่ีรวดเร็วเน่ืองจากไม่มีระบบ Proof of 
work และ Proof of stake แต่จะเป็นธนาคารหรือหน่วย
งานบางกลุ่มท่ีทําการตรวจสอบธุรกรรม ซ่ึงจะใช้เวลาทํา
ธุรกรรมได้รวดเร็วกว่าเหรียญประเภทอ่ืน

จากภาพเป็นการแสดงจํานวน transaction ของแต่ละเหรียญท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน่วยวินาที 

Ripplenet หรือ Ripple Transaction Protocol (RTXP) 
คือ ทาง ripple ได้สร้าง gateway  หรือ  สะพานเช่ือม
ระหว่างกลุ่มสถาบัน โดยจะมี ธนาคาร,หน่วยงานรัฐ,บริษัท 
ท่ีเข้ามาใช้งานร่วมกันคล้ายเครือข่าย network เพ่ือทําการ
ซ้ือขาย แลกเปล่ียนภายในตัว network 
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3 month 114.89%
6 month 229.59%

กราฟการเคล่ือนไหวของราคา Ripple เม่ือเปรียบเทียบกับ
Total Market Cap และ SET Index

จากภาพแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาต้ังแต่
ป ี2017 - 21 พ.ค. 2021 

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน XRP
ต้ังแต่ ป ี2017 - 21 พ.ค. 2021

ข่าวใหญ่ล่าสุดเก่ียวกับ XRP

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ผลตอบแทนย้อนหลังของ Ripple

 ราคา XRP          ราคา Total Market Cap       Set Index

 XRP       Total Market Cap      SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล 
ท้ังเง่ือนไขผลตอบแทน,ความเส่ียงของสินทรัพย์ ดังน้ันควรศึกษาข้อมูล 
และประเมินความเส่ียงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พ.ค. 2021

1 year 474.16%
5 year 241.19%

ผลตอบแทนของ

Flare Networks มีเป้าหมายท่ีจะเป็นเครือข่าย blockchain 
ใหม่ท่ีสามารถปรับขนาดได้และปลอดภัย     ซ่ึงสามารถนํา 
decentralized finance (DeFi) และ smart contracts 
มายังเครือข่าย blockchain โดยเร่ิมจาก XRP และ Litecoin 
(LTC) จากน้ันอาจจะเป็น Bitcoin เม่ือต้นปท่ีีผ่านมา Flare 
ได้ประกาศว่า Spark token airdrop ให้กับผู้ถือ XRP โดย 
Flare มีกําหนดเปดิตัวในไตรมาสท่ี 2 ของป ี2021

ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้ออกมาย่ืนฟอ้งร้องบริษัท Ripple 
ว่า เหรียญ XRP เป็นหลักทรัพย์  และกล่าว Ripple  และ
ผู้บริหารอีกสองคนว่าทําการระดมทุนเงินกว่า  1.3 พันล้าน
ดอลลาร์ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์และ
ไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย จึงส่งผลให้ราคา
ร่วงลงหนักมาก และมีบาง  exchange  ในสหรัฐอเมริกา 
ได้ประกาศระงับการซ้ือขาย  XRP  และได้ถูกถอดออกจาก
เว็บเทรด

เน่ืองจาก XRP  ใช้ระบบแบบ Centralized  ทําให้ตัว
ธุรกรรมน้ันถูกควบคุมและแทรกแซงได้ง่าย โดยเพียง
แค่คนบางกลุ่มเท่าน้ัน     เช่น   การอายัดบัญชีบุคคล 
(เจ้าของwallet) ,   ส่ังปดิ/หยุดธุรกรรมของระบบได้
ท่ัวโลก เป็นต้น

เน่ืองจาก XRP ไม่มี Validator   แต่จะถูกตรวจสอบ
ความถูกต้องได้แค่ธนาคารหรือหน่วยงานเฉพาะ  อาจ
ส่งผลทําให้ ripple มีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าเหรียญ
อ่ืนๆ

ตัวบริการจะทําการรองรับแค่กลุ่มธุรกิจใหญ่อย่างเดียว 
ได้แก่ ภาครัฐ,กลุ่มสถาบันต่างๆ,บริษัทใหญ่ๆ  เท่าน้ัน


