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เบทาโกรอุ้มข้าวโพดหลังนา ลุยส ารวจศักยภาพสหกรณ์ทั่วปท.-ประกาศรับซื้อไม่อั้น 

 
นายณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายจัดซื้อพืชไร่ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

จากโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ท่ีกระทรวงพานิชย์ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน รวมถึงบริษัทเมล็ดพันธุ์ และโรงงาน
อาหารสัตว์ มาช่วยกันส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาและรับซื้อผลผลิตโดยให้สหกรณ์เป็นตัวกลางในการ
รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเบทาโกร เป็น 1 ใน 15 บริษัท ผู้ผลิตอาหารสัตว์ท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยจะเข้า
มารับซื้อผลผลิตข้าวโพดแบบไม่จ ากัดปริมาณ แต่รูปแบบการรับซื้อจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัท
ก าหนด กล่าวคือ จะต้องเป็นข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 18.5% เม็ดเสียไม่เกิน 6% เม็ดแตกไม่เกิน 5% 
สิ่งเจือปนไม่เกิน 1% เป็นต้น ส่วนราคารับซื้อทางสมาคมอาหารสัตว์รับประกันไว้ท่ีไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 8 
บาท ซึ่งเป็นราคาจ าหน่ายท่ีหน้าโรงงานในกทม.และปริมณฑล ส่วนราคารับซื้อในแต่ละพื้นท่ีอาจจะแตกต่าง
กันไปตามคุณภาพ ความชื้น สิ่งเจือปนและค่าขนส่ง ซึ่งจะยึดตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ และใช้
มาตรฐานในการรบัซื้อเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

“ขณะนี้ การด าเนินงานของเบทาโกรก าลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเข้าไปส ารวจศักยภาพของ
สหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่ง หากสหกรณ์ใดมีศักยภาพในการผลิตข้าวโพดท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของบริษัท โดยมีลานตาก เตาอบ เครื่องเป่าฝุ่น บริษัทจะรับซื้อผ่านสหกรณ์นั้นๆ โดยตรง ส่วนสหกรณ์ท่ีขาด
ศักยภาพในการผลิต บริษัทอาจต้องใช้วิธีการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยประสานให้พ่อค้าเข้าไปรับซื้อข้าวโพด
สดจากสหกรณ์ในราคาท่ีเป็นธรรม แล้วน าไปตาก อบลดความชื้น เป่าฝุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทก็จะรับซื้อ
จากพ่อค้าอีกที เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง และท่ีส าคัญจะเน้นรับ
ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีถูกกฎหมายมีเอกสารสิทธิ์” นายณรงค์ กล่าว 

 
คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 : เตือน! ภัยกินสมุนไพร สรรพคุณดีแต่มีเสี่ยง 

 
“กินหนานเฉาเหว่ย...สมุนไพรสรรพคุณมหัศจรรย์แล้ว

เสียชีวิต” ท่ีแชร์ส่งต่อๆกันมาในโลกโซเชียล หลายคนท่ีกิน
สมุนไพรเป็นประจ าคงจะอดสงสัยไม่ได้ว่า. . .“สมุนไพร” 
อันตรายได้ขนาดนั้นเชียวหรือ 

ข้อแนะน าท่ีได้สอบถามจาก “ศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ” 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุย้ าชัดเจนว่า การกิน

สมุนไพรหนานเฉาเหว่ย ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงหรือว่าความดันโลหิตสูงต้องมีการซักประวัติ
ผู้ป่วยก่อน เนื่องจากว่ายาตัวนี้มีสรรพคุณหลายอย่าง อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้ท่ีเป็นเบาหวาน 



“แล้ว...ก็ห้ามใช้ในผู้ท่ีมีความเสี่ยงเป็นโรคไต โรคตับแล้ว จะไม่แนะน า...คนท่ีเป็นโรคไตค่าไตต่ ากว่า 
60 แล้วบางคนไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย แต่รับประทานใบหนานเฉาเหว่ยสดอยู่ทุกวัน วันละ 2–3 ใบ รู้สึกว่า
ทานแล้วโล่งหัว เบาสบาย รู้สึกสดชื่น แจ่มใส ข้อนี้...อาจจะไม่แนะน า ให้กินเพื่อเป็นยาบ ารุง” 

ส่วนใหญ่เท่าท่ีโรงพยาบาลเราใช้จะใช้กับคนท่ีมีปัญหาโรคเรื้อรัง แต่ในกรณีท่ีถามว่ากินแล้วช่วยให้
บ ารุงร่างกายไหม ซึ่งในต ารายาก็มีระบุว่าได้ แต่เรายังไม่ได้น ามาเก็บข้อมูล อาจจะต้องระวังอันตรายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา ยิ่งในกรณีคนท่ีเป็นโรคเบาหวานท่ีคุมได้ เราจะให้กินวันเว้นวัน แต่ก็ไม่ได้กินทุกวัน 

เน้นย้ าว่า...ปริมาณการกินไม่เท่ากันทุกคน ขึ้นอยู่กับระดับน้ าตาลและอาการของแต่ละคน ซึ่งต้องซัก
ประวัติ ตรวจเป็นรายๆไป...ถึงตรงนี้ค่อนข้างกระจ่างชัดกันแล้วว่า “หนานเฉาเหว่ย สมุนไพรสรรพคุณ
มหัศจรรย”์ มีดีแต่ก็มีเสี่ยง มีโทษเช่นกันถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลา 

ย้ ากันชัดๆอีกว่า ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เป็นอะไร ไม่แนะน าให้ใช้ กินสด หรือเอามาต้มกินเพื่อบ ารุงร่างกาย 
“หนานเฉาเหว่ย” หรือ “ป่าช้าเหงา” ไม่ใช่ยาสมุนไพรท่ีสามารถจะเอามากินบ ารุงร่างกายได้ จะใช้ในกลุ่มท่ีมี
โรคประจ าตัวท่ีเป็นโรคเรื้อรังก็ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะปริมาณการกิน 

ใครท่ีคิดว่าจะกินเสริมด้วยตัวเองเพื่อช่วยในการรักษาก็ไม่แนะน า “หนานเฉาเหว่ย” หรือ “ป่าช้า
เหงา” มีข้อห้าม ข้อควรระวังค่อนข้างเยอะ มีสรรพคุณหลายอย่างท่ีไม่เหมาะกับคนร่างกายปกติ ไม่เจ็บ ไม่
ป่วยอะไรเลย “บางคนก็ไม่ทราบ ไม่รู้ รู้เพียงว่ากินแล้วมีสรรพคุณดี แต่ไม่รู้ขนาดการกินท่ีไม่ถูกต้องก็มีความ
เสี่ยง ในคนที่เป็นเบาหวาน บางคนคุมระดับน้ าตาลได้ หากกินสมุนไพรหนานเฉาเหว่ยเยอะเกินไปน้ าตาลก็จะ
ตกอาจจะวูบได้” 

หากอยากจะกินเพื่อบ ารุงร่างกาย แนะน าให้กินสมุนไพรตัวอื่น สมมติว่าถ้ารู้สึกวิงเวียนศีรษะ แนะน า
ว่าอาจใช้กลุ่มยาหอมท่ีช่วยลดอาการวิงเวียน จะตรงกับอาการมากกว่า เช่น ยาหอมทิพย์โอสถจะช่วยในเรื่อง
ขับลม วิงเวียนโดยเฉพาะ จะเหมาะกว่า...หากจะทานสมุนไพร ถ้าจะไม่เสี่ยงอันตราย แนะน าว่าให้ซื้อยา
สมุนไพรท่ีผลิตได้มาตรฐาน มีสรรพคุณ ข้อบ่งชี้ชัดเจน...มีปริมาณการกินระบุชัด เพื่อบรรเทาอาการอะไรท่ี
ชัดเจนดีที่สุด 

“มะระขี้นก” สรรพคุณมีผลลดน้ าตาลในเลือด แต่การทานสมุนไพร “รสขม” แนะน าว่าต้องมีการ
ตรวจติดตามค่าตับร่วมด้วย เพื่อป้องกันตับอักเสบ และสมุนไพรรสขมทุกชนิดหากทานนานๆมีผลค่ะ 

“เพชรสังฆาต” ผลข้างเคียงท าให้ไซ้ท้อง ไม่สบายท้องในคนไข้บางรายถ้าเป็นให้ทานหลังอาหาร ตัว
ชาไม่อยากข้าว ให้ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไต 

“ใบบัวบก” สมุนไพรธรรมดาคนไทยรู้จักกันมาช้านาน แม้ว่าสรรพคุณแบบแคปซูลของอภัยภูเบศรจะ
ช่วยเลือดหมุนเวียนดี แก้เครียด บรรเทาอาการปวดศีรษะได้ กระนั้นก็ต้องทาน 3 เดือน พัก 1 เดือน ข้างต้น
เป็นกรณีตัวอย่างท่ีตัดตอนมาจากข้อมูลในเฟซบุ๊กเพจ “สมุนไพรอภัยภูเบศร” 
ส าคัญว่า...“สมุนไพรแต่ละตัวมีสรรพคุณหลายๆด้าน แต่ละด้านบางตัวก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยรับรองหรือการเก็บ
ข้อมูลทางคลินิกอาจจะต้องระวังในการใช้ เพราะบางคนรู้แค่สรรพคุณก็กินเลย...” 

บางคนอาจจะกินน้ าต้ม “ขิง” กับ “ขมิ้น” แนะน าว่าขิงทานได้ในคนท่ีรู้สึกแน่นท้อง ท้องอืด อาหาร
ไม่ย่อย หรือว่าจะใช้ในกรณีมีอาการวิงเวียนศีรษะก็ได้ หรืออาจจะเกิดจากความเย็น หรือว่ามีอาการไม่ค่อย
สบายเนื้อสบายตัวเนื่องจากเกี่ยวกับลม...เรอบ่อย 

ส่วน “ขมิ้น” ก็กินได้ไม่มีปัญหา แต่ท่ีทานเป็นแคปซูลเพราะว่ารสกับกลิ่นของขมิ้นบางคนก็ไม่ค่อย
โอเค ถ้ากินแบบแคปซูลจะง่ายกว่า ในกรณีคนท่ีมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารรับประทานได้ไม่มีปัญหา
หรือถ้าเป็นในส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้คั้น ก็อาจจะท าความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนเอาไปต้มอาจจะผ่านความร้อน



ก่อน ในภาพใหญ่ ข้อแนะน าเบื้องต้นถ้าคิดจะกิน “สมุนไพร” แบบไม่เสี่ยง ถ้าเราจะกินสด ถ้าเราจะกิน
สมุนไพรแปรรูปปัญหาอาจจะน้อยกว่า ตรงนี้ขอย้ าว่าถ้ากินสมุนไพรสด ตัวท่ีมีต ารับบอกเอาไว้สามารถเอาไป
ประกอบอาหารอย่างไรได้บ้าง หรืออาจจะไม่ได้มีข้อควรระวังเป็นหลัก แต่โดยปกติแล้วถ้าจะน าสมุนไพรสด
มาใช้ ก็ต้องล้างให้สะอาด เอามาต้ม ผ่านความร้อน หรือถ้าจะคั้นก็ต้องรักษาความสะอาดเสียก่อน เพราะจะ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อท่ีปนเปื้อนมาได้ 

“สมุนไพรบางตัว ถ้ารู้สึกว่าท ายาก กินเป็นแคปซูลก็ปลอดภัย อย่างขิงแนะน าว่าต้มกินเองได้ไม่มี
ปัญหา ชงเป็นชาดื่มก็ได้ แต่ไม่แนะน าให้กินแบบเข้มข้นเกินไปเพราะฤทธิ์จะร้อน ถ้าช่วยในเรื่องขับลมเฉยๆ
อาจจะไม่ต้องใช้ในปริมาณเยอะมาก” 

สัญญาณเตือนเมื่อกินสมุนไพรแล้วมีความเสี่ยง...ไม่ถูกโรค จะเกิดการแพ้เป็นอันตรายต่อร่างกาย มี
อะไรเตือนล่วงหน้าบ้างไหม? 

โดยท่ัวไปแล้วถ้ากินสมุนไพรแล้วมีความผิดปกติ อันดับแรกจะมีเรื่องผื่นขึ้น มีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ 
หรือว่ามีอาการอย่างอื่นท่ีผิดปกติ ท้องเสีย ท้องอืด ซึ่งอาจจะต้องสังเกตตัวเองหลังรับประทานสมุนไพรอะไร
ไปแล้ว ถ้าผิดปกติอาจจะดูว่าใช่ไหม...เริ่มจากหยุดยาก่อน แล้วดูว่าอาการดีขึ้นไหม กระนั้นก็อาจจะมีตัวแปร
หลายอย่าง เรากินข้าว อาหารอื่นๆด้วยหรือไม่ กินสมุนไพรเป็นยาธรรมชาติ ความรู้สึกคนท่ัวไปก็อาจจะคิดว่า
ปลอดภัยชัวร์แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ วันนี้จะคิดอย่างนั้นคงไม่ได้อีกแล้ว นั่นเป็นเพราะว่าหลากหลายปัจจัย
ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 

“การน าสมุนไพรมากินประกอบเป็นอาหารไม่ค่อยเป็นปัญหา เพราะอาหารท่ีเรากินอยู่ทุกวันก็เป็น
สมุนไพร แต่ถ้าบางตัว...หากจะใช้ในการรักษาโรค อาจจะต้องดูเพราะปริมาณการใช้จะมากขึ้น อาจจะต้องดู
ว่ายาตัวนี้เหมาะกับคนท่ีมีโรคประจ าตัวแบบเราหรือเปล่า ถ้าจะใช้ในการรักษาโรค ต้องดูรายละเอียดกันอีก
ที” แต่ถ้าจะใช้ในการ “ประกอบอาหาร” ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีปัญหา ส่วนใหญ่จะ “กินได้” สมุนไพรท่ีต้อง
ระวังปกติแล้วของทาง “อภัยภูเบศร” ยกตัวอย่างก็จะมีขมิ้นชัน ห้ามในคนท่ีเป็นนิ่วในถุงน้ าดีหรือว่าท่อน้ าดี
อุดตัน หรือว่าคนท่ีกินยาละลายลิ่มเลือดจะต้องระวัง เพราะจะไปเสริมฤทธิ์ยา กรณีท่ีเป็นโรคหัวใจ โรคไต 
โรคตับ จะมีสมุนไพรท่ีมีข้อห้ามอยู่ แต่ว่าอาจจะไม่ทุกตัวท่ีมี สมุนไพรอภัยภูเบศรจะมีข้อห้ามระบุเอาไว้
ชัดเจนท่ีฉลาก 

“ปกติแล้วคนท่ีรับยาของทางโรงพยาบาลจะเป็นยาท่ีผลิตใช้ในคลินิก ก็คือเราจะต้องซักประวัติผู้ใช้
ก่อนแล้วแนะน าโดยตรง กรณียาสมุนไพรหนานเฉาเหว่ยของเราไม่ได้มีขายโดยท่ัวไป” แต่ถ้าสงสัยโทร.มา
สอบถามได้ท่ีทางอภัยภูเบศรก็ได้...ก่อนท่ีจะตัดสินใจรับประทาน 

“สมุนไพร” สุดมหัศจรรย์ ท้ังบรรเทา รักษา โรคร้ายต่างๆนานาท่ีแชร์กันมาสารพัดสูตรในโลก
ออนไลน์ อย่าเสี่ยง...ย่ิงไม่มีงานวิจัยรองรับก็อย่าได้ลอง อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่ามีข้อห้าม ข้อควร
ระวังอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ในกลุ่มคนท่ีเป็นโรคไหนบ้าง...ปักใจเชื่อเลยไม่ได้เด็ดขาด 
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ชาวนายุคก่อน ท านาต้นทุนต่ า ไม่ใช่เพราะยุคก่อน 
สารเคมี  ปุ๋ ย เคมียั ง ไม่มี  แต่มาจากชาวนารุ่นก่อนให้
ความส าคัญในจุดเร่ิมต้นของการท านา นั่นคือ...การลูบเทือก 
หรือการปรับระดับพื้นนา ผิดกับชาวนายุคนี้ มองว่าเสียเวลา 
เป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า...ให้ความส าคัญแต่ใส่ปุ๋ยเคมี ท้ังท่ี
การปรับพื้นนาก่อนลงมือปลูกข้าวนั้นส าคัญมาก จะเรียกว่า

ส าคัญที่สุดก็ว่าได้ 
“การลูบเทือก ท าแล้วส่ิงท่ีชาวนาจะได้รับ นั่นคือ ช่วยลดต้นทุนได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่ลดการใช้เมล็ด

พันธุ์ โดยเฉพาะนาหว่าน เพราะเมื่อพื้นนาราบเรียบได้ระดับ อัตรางอกจะสูง โอกาสเมล็ดพันธุ์แช่น้ าจนเน่า
แทบไม่มี ชาวนาไม่ต้องเสียเวลาหว่านซ่อมใหม่ การปล่อยน้ าขังเพื่อก าจัดวัชพืชยังท าได้ง่าย ผลท่ีตามมา
เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าแรงก าจัดวัชพืช และไม่ต้องเสียค่าสารเคมี” 

นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รักษาการอธิบดีกรมการข้าว ยังบอกถึงประโยชน์ของการลูบเทือก 
ยังช่วยร่นเวลาให้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยน้ า ท าได้ง่าย รวดเร็ว ด้วยการปล่อยน้ าให้ชักพาปุ๋ยกระจายได้ท่ัวท้ังแปลง 
ส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตเท่ากันท่ัวท้ังแปลง ข้าวตั้งท้อง ติดรวงสุกแก่พร้อมกัน ถึงเวลาขายได้ราคาดี 
เพราะเป็นข้าวเกรดพรีเมียม...เนื่องจากข้าวอ่อนแก่สุกไม่เท่ากัน เป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้ชาวนาถูกกดราคาเป็น
ประจ า 

นี่แหละข้อดีของการลูบเทือกท่ีชาวนายุคนี้ก าลังลืมเลือน ท่ียังพอมีให้เห็นกันบ้างแถว จ.สุพรรณบุรี 
และพระนครศรีอยุธยา...สังเกตได้แม้ข้าวในตลาดโลกจะถูกจะแพง ชาวนาแถบนี้ไม่มีปัญหาม็อบเหมือนท่ีอื่น 
เพราะลูบเทือก ท าให้มีต้นทุนต่ า ผลผลิตมีคุณภาพ ท ายังไงก็คุ้ม เรื่องแบบนี้อย่าเมินมองข้ามเด็ดขาด รู้ไหม
ประเทศท่ีเคยปลูกข้าวไม่พอกิน วันนี้ส่งออกข้าวขายแข่งกับเราได้ อย่างเวียดนาม นั่นเพราะรัฐบาลให้การ
สนับสนุนชาวนาเน้นการปรับระดับพื้นท่ีนาก่อนปลูก แถมวันนี้จีนยังมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีปรับพื้นนาอย่าง
ขนานใหญ ่แล้วไทยจะเอายังไง จะสู้เขาได้ไหม...พรุ่งนี้มาว่ากันเรื่อง เทคโนโลยีลูบเทือกยุคดิจิทัลกัน 
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