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โลกธรุกิจ - ธปท.ปฏิรปูแลกเปล่ียนเงิน ช่วยธรุกิจคล่องตวัลดต้นทนุปีละพนัล. 

 
นายวิรไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ปฏิรูป

กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ เพื่อเพิม่ความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กบัภาคเอกชน หรือ 
Ease of doing business เริม่ทยอยด าเนินการในเดอืนมถุินายนน้ี จนถงึปี 2561 เบือ้งตน้คาดว่าจะช่วยลด
ตน้ทุนใหภ้าคเอกชน 1,000 ลา้นบาทต่อปี ซึ่งไม่รวมกบัประโยชน์ทางออ้มทีจ่ะไดร้บัอกีมากทัง้การเพิม่ขดี
ความสามารถการแขง่ขนัและการสรา้งนวตักรรมการเงนิ 

ปจัจุบนัประเทศไทยมกีฎหมายและกฎเกณฑร์วมกนักว่า 100,000 ฉบบั และมใีบอนุญาตมากกว่า 
3,000 ประเภท ทีบ่างเรื่องลา้สมยั โดยเฉพาะธปท.มกีฎเกณฑจ์ านวนมากทีอ่อกไปและไม่ไดป้รบัปรุง เป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกจิ ไมเ่ทา่ทนักบัการบรหิารจดัการความเสีย่งสมยัใหม ่ครัง้น้ีจงึมกีารทบทวนกฎหมาย
ประมาณ 80 ฉบบั 

“การปฏิรูปครัง้น้ี ไม่ได้มีผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ เป็นเพียงการ
ด าเนินการเรื่องความยากง่ายในการท าธุรกิจเท่านัน้ ซึ่งที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาว่า ธปท.จะออก
มาตรการจงึสง่ผลใหเ้งนิบาทแขง็คา่ขึน้ ก่อนหน้าน้ีที่คา่เงนิบาทปรบัตวัแขง็คา่ขึน้นัน้เกดิจากปจัจยัภายนอก
เป็นหลกั โดยเฉพาะเศรษฐกจิและการเมอืงในสหรฐั ซึง่ธปท.จะตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ หากจะออก
มาตรการป้องปรามคา่เงนิจะประกาศใหท้ราบแน่นอน” ผูว้า่การ ธปท.ย า้ 

นางสาววชริา อารมณ์ด ีผูช้่วยผูว้่าการสายตลาดการเงนิ ธปท. กล่าวว่า แนวทางการผ่อนคลาย
กฎเกณฑก์ารแลกเปลี่ยนเงนิม ี4 เรื่องหลกัคอื 1.การลดขัน้ตอนและเอกสาร ใหม้คีวามรวดเรว็ สนับสนุน
การใชอ้เิลก็ทรอนิกส ์คาดวา่จะเริม่ในเดอืนมถุินายนน้ี 

2.การยกเลกิและผ่อนคลายหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน 
เชน่ ยกเลกิสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นไดทุ้กกรณี จากเดมิยกเลกิไดก้รณีคา่สนิคา้บรกิารเงนิ
ลงทุนโดยตรง เงินกู้ เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ ให้ยกเลิกได้ในกรณีที่มีเงินต ่ากว่า 20,000 
ดอลลาร์, ใหบ้รษิทัในเครอืเดยีวกนัสามารถท าธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นแทนกนัได ้
โดยไมต่อ้งยืน่ขอธปท.เป็นรายกรณีคาดจะด าเนินการไดใ้นไตรมาสที ่3 ของปีน้ี 

3.การเพิม่ทางเลอืกซื้อขายโอนเงนิรายย่อย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมภิาคโดยการใชเ้งนิ
สกุลทอ้งถิน่เพื่อช าระค่าสนิคา้รายยอ่ย และการลงทุนกบัประเทศเพื่อนบา้น เพิม่ทางเลอืกการซื้อขายโอน
เงนิรายย่อย เช่น ใหลู้กคา้สามารถโอนเงนิออกนอกประเทศเพื่อช าระค่าสนิคา้ในต่างประเทศผ่าน Money 



Transfer Agent หรอื MT ได ้คาดวา่จะด าเนินการไดใ้นเดอืนมถุินายนน้ี, เพิม่วงเงนิโอนออกจากเดมิใหโ้อน
เงนิออกนอกประเทศไดไ้ม่เกนิวงเงนิ200,000 บาทต่อรายลูกคา้ ต่อวนั คาดว่าจะด าเนินการในสิน้ปี 2560
และการผอ่นคลายคุณสมบตัผิูย้ ื่นของอนุญาต MT เช่น ทุนจดทะเบยีน จากปจัจุบนั ผูย้ ื่นขอประกอบธุรกจิ
ดงักลา่วตอ้งมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ ่ากวา่ 100 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสรจ็สิน้ปี 2561 
 

4.การปรบัปรุงกฎเกณฑใ์หป้ระชาชน บรษิทัมทีางเลอืกในการลงทุนมากขึน้ เพื่อกระจายความเสีย่ง
เปิดโอกาสใหม้ผีูเ้ล่นรายใหม่ เช่น การผ่อนคลายใหบุ้คคลรายย่อยที่มสีนิทรพัยท์างการเงนิตัง้แต่50 ลา้น
บาท แต่ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท ลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศไดโ้ดยไม่ผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศ 
ภายใตว้งเงนิลงทุนไม่เกนิ 1 ลา้นดอลลารต์่อรายต่อปี จากเดมิ บุคคลรายย่อยทีม่สีนิทรพัยท์างการเงนิต ่า
กวา่ 100 ลา้นบาท ตอ้งลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ โดยผา่นตวัแทนการลงทุนในประเทศเทา่นัน้ 

นอกจากน้ียงัใหใ้บอนุญาตประกอบธุรกจิเงนิตราต่างประเทศ แก่บรษิทัหลกัทรัพย ์โดยให้ซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศ กบัลูกคา้ที่เป็นผูล้งทุนไทยและต่างประเทศได ้ภายใต้ธุรกิจนายหน้าค้าหลกัทรพัย์ , 
เพิม่ประเภทตวักลางอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ผูป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท ก หรอื เทยีบเท่า และใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกจิซื้อขายสญัญาล่วงหน้าในตลาด TFEX รายใหม่ๆ สามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็นbroker currency 
futures ได ้จากเดมิไมส่ามารถด าเนินการได ้

 
รายงานพิเศษ : ทางเลือกและทางรอดของชาวนา  
ใช้เช้ือราไตรโคเดอรม์า แก้ปัญหาโรคพืชในนาข้าว 

 
ตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนพฤษภาคมเป็นต้นไปเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน 

เกษตรกรเริม่ท านา เป็นสญัญาณเริม่ตน้เขา้สู่ฤดูกาลผลติใหม่ ซึ่งสิง่
หน่ึงที่เกษตรกรต้องใส่ใจดูแลคือเรื่องโรคพชืในนาข้าว เน่ืองจาก
หากพบโรคพชืในแปลงนา ไม่เพยีงแต่ท าใหผ้ลผลติขา้วเสยีหาย ยงั
สง่ผลต่อตน้ทุนการผลติในการป้องกนัก าจดัเพิม่สงูขึน้ดว้ย 

นายสมคิด  เฉลิม เกียรติ  ผู้อ านวยการศูนย์ส่ ง เสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชืจงัหวดัสุพรรณบุร ีส านักงาน

ส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที ่2 กรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาแบบเดมิๆ 
จงึขอแนะน าใหเ้กษตรกรใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าป้องกนัโรคพชืในนาขา้ว โดยเฉพาะโรคใบจุดสนี ้าตาล โรค
ไหม ้โรคกาบใบแหง้โรคเมลด็ด่าง ตลอดจนเมลด็ลบีซึ่งเกดิจากการเน่าคอรวง เน่ืองจากเชือ้ราไตรโคเดอร์
มา (Trichoderma spp.) เป็นเชือ้ราชนิดหน่ึงที่ด ารงชวีติอยูใ่นดนิอาศยัเศษซากพชื และอนิทรยีวตัถุเป็น
อาหาร สร้างเส้นใยสขีาวแล้วผลติส่วนขยายพนัธุ์ที่เรยีกว่า “สปอร์” จ านวนมากเกิดรวมกลุ่มกนัอย่าง
หนาแน่นจนเป็นสเีขยีวมคีุณสมบตัพิเิศษในการเป็นปฏปิกัษ์ ต่อเชือ้ราสาเหตุโรคพชืหลายชนิด นอกจากน้ี 
ถา้เชือ้ราไตรโคเดอรม์า สามารถเจรญิลงสูพ่ืน้ดนิไดจ้ะสรา้งน ้ายอ่ย เพือ่ยอ่ยสลายธาตุอาหารในดนิท าใหต้น้
ขา้วมกีารเจรญิเตบิโตไดด้มีคีวามแขง็แรงมากขึน้ 
 



การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในนาขา้วใหไ้ดผ้ลด ีแบ่งเป็น นาปีตอ้ง 4 ครัง้ นาปรงัตอ้ง 5 หน เป็นสโลแกนที่
ไดเ้น้นย ้ากบัเกษตรกรมาตลอด ส าหรบันาปี 4 ครัง้จะเริม่ใช ้ครัง้ที ่1 แช่หรอืคลุกกบัเมลด็พนัธุ ์ในกรณีแช่
ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 1 กโิลกรมั ผสมน ้า 200 ลติร แช่ไว ้1 คนื ส่วนการคลุกเมลด็พนัธุท์ าไดโ้ดยการน า
เมลด็พนัธุข์า้วไปแช่น ้าเอาไว ้1 คนื แลว้ยกขึน้มาจากน ้าตัง้ไวใ้หเ้มลด็พอหมาดๆ จากนัน้ใชเ้ชื้อราไตรโค
เดอรม์า 1 กโิลกรมั ผสมน ้า 100 ลติร รดบนกระสอบขา้วใหเ้ปียกโชก แลว้บ่มเอาไว ้1 คนื ก่อนที่จะน าไป
หว่านในแปลงนา ครัง้ที่ 2 ในช่วงอายุขา้วประมาณ 7-12 วนั ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กโิลกรมั ผสมน ้า 
200 ลติร ผสมกบัยาคุม/ยาฆ่าหญ้า และสารจบัใบฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อนๆ ครัง้ที่ 3 ในช่วงขา้วอายุ
ประมาณ 25-30 วนั โดยใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 1 กโิลกรมั ผสมน ้า 200 ลติร ผสมสารจบัใบฉีดพน่ในช่วง
แสงแดดอ่อนๆ ครัง้ที่ 4 ในช่วงขา้วอายุประมาณ60-70 วนั (ขึ้นอยู่กบัชนิดของพนัธุ์ขา้ว) ใชเ้ชื้อราไตรโค
เดอรม์า 1 กโิลกรมั ผสมน ้า 200 ลติร อาจจะผสมร่วมกบัฮอรโ์มนกระตุน้การออกรวง และสารจบัใบฉีดพน่
ในชว่งแสงแดดออ่นๆ 

ส่วนนาปรงัตอ้งใช ้5 หน นัน้ ครัง้ที ่1-4 เหมอืนกบัการใชใ้นนาปีทุกอยา่ง แต่เพิม่ครัง้ที ่5 ในช่วงที่
ขา้วเริม่โผล่รวงประมาณ 10% ไม่เกนิ 30% ของพืน้ทีป่ลูกโดยใชเ้ชื้อราไตรโคเดอร์มาอตัราเดมิคอื เชือ้รา
ไตรโคเดอรม์า 1 กโิลกรมั ผสมน ้า 200 ลติร ผสมสารจบัใบฉีดพน่ในช่วงแสงแดดอ่อนทีเ่พิม่การฉีดพน่ไตร
โคเดอร์มาครัง้ที่ 5 ในนาปรงั เพราะในช่วงที่ข้าวนาปรังเริ่มออกรวงช่วงนัน้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนสภาพ
ภมูอิากาศและสภาพแวดลอ้มเหมาะทีจ่ะก่อใหเ้กดิโรคเมลด็ดา่งไดง้า่ย 

“ถ้าเกษตรกรชาวนาสามารถปฏบิตัิได้ตามวธิกีารขา้งต้นได้ ก็จะท าใหล้ดต้นทุนการผลติเกี่ยวกบั
เรื่องการใชส้ารเคมกี าจดัเชื้อราโรคพชืและยงัท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ซึ่งสามารถไปตอบโจทยต์าม
นโยบายการยกกระดาษ A 4 ของ พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
อยา่งชดัเจน” นายสมคดิ กลา่วย า้ 

หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูล เพิ่ม เติมสามารถติดต่อได้ที่  ศูนย์ส่ ง เสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชืจงัหวดัสุพรรณบุร ีเบอรโ์ทรศพัท ์035-440926-7หรอืทีห่น่วยงานกรม
สง่เสรมิการเกษตรใกลบ้า้น 

 
 
 


