


สวสัดคีรบัพีน้่องครอบครวัสยามคโูบต้าทุกท่าน

มาพบกนัอกีแล้วนะครับ ส�าหรบัวารสาร “เพือ่นเกษตร” ฉบับเดือน
เมษายน ฉบับนีก็้เป็นฉบบัแรกในปี 2565 ซึง่เรากยั็งคงมอบเน้ือหาสาระดีๆ  
ให้กับครอบครัวคูโบต้าเหมือนเช่นเคยครับ และปี 2565 ก็ยังเป็นปีท่ี
เรายังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่  
ซึง่เรายงัคงต้องให้ความส�าคญักับการป้องกันตนเอง และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง
ต่างๆ ก้าวข้ามผ่านวกิฤตโควดิ-19 ด้วยความปลอดภยัมีสุขภาพร่างกาย 
และจติใจท่ีแขง็แรง ด้วยความห่วงใยจากคโูบต้าครบั

ส�าหรับในปีน้ีทางสยามคูโบต้าก็จะมีการเปิดตัวสินค้า
ใหม่ๆ ออกมาอย่างมากมาย ซึ่งเป็นสินค้าท่ีเราต้ังใจพัฒนา
คุณภาพ และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ  
และอ�านวยความสะดวกให้กับพี่น้องครอบครัวคูโบต้า 
พร้อมกันนี้จะมุ ่งม่ันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น  เราชาวสยามคูโบต้าจะร่วมมือ
ร่วมใจทุ่มเทก�าลังกายและก�าลังใจเพื่อเป็นบริษัทท่ีพร้อม
อยู่เคียงข้างทุกท่านตลอดไป และขอฝากสยามคูโบต้าไว้
ในใจของทกุท่านด้วยนะครบั

สุดท้ายน้ี เน่ืองในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย  
ผมขอให้อ�านาจส่ิงศกัด์ิสทิธิท้ั์งหลาย โปรดดลบันดาลให้
ท่านและครอบครวั ประสบแต่ความสุข ความเจรญิ ด้วย
จตรุพธิพรชยั และสัมฤทธิผล ในส่ิงอนัพงึปรารถนาทุก
ประการนะครับ และผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่
ม่ันใจ และให้โอกาสสยามคโูบต้าได้ดแูลเสมอมาครบั

สารจากผู้บริหาร

ขอบคณุครบั

ทาคาโนบุ อาซมึะ
กรรมการผู้จดัการใหญ่
บรษัิทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
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รถด�ำนำคูโบต้ำ 

เดินตำม 6 แถว  

รุ่น KW6-M

แทรกเตอร์คูโบต้ำ  

รุ่น B2401 พร้อม 

เครื่องตัดหญ้ำใต้ท้องรถ

ข่ำวประชำสัมพันธ์

โดรนกำรเกษตร DJI 

AGRAS T30 และ T10  

น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำย 

โดย KUBOTA

4 นวัตกรรมที่  

Agri-Tech Startup 

ควรรู้

กำรจัดกำรฟำง 

ในระบบกำรผลิตข้ำวนำ

ชลประทำน

ระบบนัดหมำยงำน

บริกำรออนไลน์

สารจากบรรณาธิการ สารบัญ
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สวัสดีลูกค้าคนพิเศษของคูโบต้าทุกท่านค่ะ ในช่วงเดือนเมษายน

ประเทศไทยจะมีวันส�าคัญนั่นก็คือ วันสงกรานต์ หรือที่เราเรียกกันว่า 

วนัปีใหม่ไทย ซึง่เป็นประเพณีทีเ่ตม็ไปด้วยความอบอุน่ภายในครอบครัว 

อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ท�าบุญไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และ

ครอบครัว แต่ ณ ปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ยังมีผู้ติดเช้ือ 

เพิม่ข้ึนทกุวนั เพือ่ความปลอดภัยของทกุท่านอย่าลมืล้างมอืบ่อยๆ รักษา 

ระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอนะคะ

ส�าหรับวารสารฉบบัน้ียงัคงส่งมอบสาระความรู้ทางการเกษตร และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับทุกท่านเหมือนเดิม รวมถึงโปรโมชันดีๆ และ

เน้ือหางานบริการทีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้กับลกูค้าคนส�าคญั อกีทัง้

มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลเช่นเคยค่ะ 

นอกจากน้ีในปีน้ีทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด ยังมี 

กจิกรรมอกีมากมายทีร่อส่งมอบให้กบัลกูค้า เช่น กจิกรรมคโูบต้าไอเจน 

กิจกรรมส�าหรับลูกหลานเกษตรกรมาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดมุมมอง 

การท�าเกษตรในยุคดิจิทัล และมีโปรโมชันดีๆ อีกมากมาย ทุกท่าน

สามารถติดตามข่าวสารได้ที ่LINE @siamkubota และ เฟสบุค๊แฟนเพจ 

Siam Kubota Club สุดท้ายนี้ ดิฉันขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่าน  

ขออ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลาย บนัดาลความสขุความเจริญ และสขุภาพ

แข็งแรงปราศจากโรคภัยแก่ท่าน และครอบครัวนะคะ 

แล้วพบกันใหม่ในวารสารเพื่อนเกษตร ฉบับเดือนสิงหาคม  

เราจะกลับมาให้ทุกท่านได้รับสาระความรู้ และความบันเทิงอย่าง 

เช่นเคยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
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สีสมใหม 

ไฟหนาสองสวางแบบ LED

เพิ่มทัศนวิสัยใหผู ใชงานขณะทำงานเวลากลางคืน

ระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติ

Auto Monroe System

ชวยรักษาสมดุลรถไมใหเอียงไปขางใดขางหนึ่ง

ขณะทำงานในพื้นนาที่ ไมราบเรียบ

ระบบบีบเลี้ยวและวงเลี้ยว

แบบซีโรเทิรน (Zero-turn) 

ทำงานไดคลองตัว แม ในแปลงนาขนาดเล็ก

ความจุถังน้ำมัน 

ขนาด 10 ลิตร 

จึงสามารถทำงานไดอยางตอเน¦อง
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ด่วน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65

*โปรดศึกษำรำยละเอียด และเงื่อนไขของโปรโมชัน ก่อนเข้ำร่วมรับสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. สามารถเลือกรับสิทธ์ิผ่อนช�าระผ่านโปรแกรมเบาใจ ส�าหรับลูกค้าที่เช่าซื้อแทรกเตอร์คูโบต้าทุกรุ่น กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ�ากัด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 เท่าน้ัน *โปรแกรมเบาใจจะเพิ่มดอกเบี้ย 

0.25% จากโปรแกรมปกติ 2. โปรแกรมผ่อนเบาใจ ผ่อนช�าระสูงสุดนาน 7 ปี แบ่งสัดส่วนการผ่อนช�าระเป็น 2 ช่วง โดยแบ่งสัดส่วนค่างวดใหญ่ก้อนสุดท้าย หรือแบบบอลลูน คิดเป็น 30% ของราคาแทรกเตอร์ (เฉพาะตัวรถ)  

และส่วนที่เหลือจะน�ามาค�านวณเป็นค่างวดปกติส�าหรับการผ่อนช�าระในช่วงแรก (รวมกับการค�านวณอุปกรณ์ต่อพ่วงถ้ามี) 3. ส�าหรับค่างวดใหญ่ก้อนสุดท้าย หรือแบบบอลลูน สามารถเลือกขยายระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสุด 3 ปี  

โดยจะเพิ่มดอกเบี้ย 0.5% จากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาในช่วงแรก (ค�านวณจากค่างวดและระยะเวลาที่ขยายการผ่อนช�าระ) 4. เลือกผ่อนสบายสูงสุด 10 ปี ค�านวณจากระยะเวลาผ่อนช�าระ 7 ปี รวมกับขยายระยะเวลาผ่อนช�าระค่างวดก้อนสุดท้าย 

หรือแบบบอลลูนสูงสุด 3 ปี 5. โปรโมชันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ�ากัด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น 6. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์

การประเมินสินเชื่อของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ�ากัด
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ข่าวประชาสมัพนัธ์
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สยามคโูบต้าเปิดรายรบัปี 64 โตขึน้ 30% ม่ันใจทศิทางตลาดเครือ่งจกัรกลการเกษตรปี 65 ยังเตบิโต ล่าสดุเตรยีมพฒันาสนิค้า
รบัเทรนด์เกษตรสมัยใหม่ Smart Farm เน้นการท�าการตลาดแบบ Personalized Marketing เพือ่ยกระดบัการให้บรกิาร ควบคู่ไปกับ
การพฒันาองค์กรอย่างย่ังยืน เน้นดแูลสังคมด้วยนโยบาย ESG เดนิหน้าสู่แบรนด์ชัน้น�าระดบัโลก พร้อมเปิดตัวแคมเปญส่ือสารใหม่ 
“Renew your Agri-life together ก้าวสู่ชวีติเกษตรใหม่ไปด้วยกัน”

สยามคูโบต้า เดินหน้าผลักดันการเป็นแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก GMB 
เปิดกลยุทธ์รับปี 2565 ด้วยคอนเซ็ปต์ “Essentials Innovator for  
Supporting Life” เน้นพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน เพ่ือคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของเกษตรกรด้วย “แนวคิด ESG”

ส�าหรับในปี 2565 สยามคูโบต้าตัง้เป้ารายได้ไว้ที ่6.3 หมืน่ล้านบาท  

เน่ืองมาจากในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีแรงผลักดันจากสถานการณ์

โควิด-19 งบประมาณภาครัฐที่ ส นับสนุนการใช ้ เทคโนโลยี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�าเกษตรผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่  

และตวัเลขจากการส่งออกสนิค้าเกษตรทีเ่พิม่ข้ึน อย่างไรกต็าม ในปีน้ี 

คาดการณ์ว่า ยอดขายยังคงเติบโตเท่ากับที่ตั้งเป้าไว้เมื่อเทียบกับ 

ปี 2563 จากแนวโน้มภาคการเกษตรทีย่งัอยูใ่นความสนใจของเกษตรกร 

และผูป้ระกอบการ 

ขณะเดียวกัน เราก็จะสานต่อนโยบายของคูโบต้า คอร์ปอเรช่ัน  

ประเทศญี่ปุ ่น ที่มุ ่งม่ันท�าให้คูโบต้าเป็นแบรนด์ช้ันน�าระดับโลก  

หรือ Global Major Brand (GMB) ภายในปี 2573 โดยวางเป้าหมาย

เป็น “Essentials Innovator for Supporting life” สร้างความเชือ่มัน่

ในนวัตกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้า 

ทีม่ทีัว่โลก พร้อมกบัการเป็นองค์กรทีต่อบแทนสงัคม ด�าเนินธุรกจิโดยการ

พฒันาสนิค้าเพือ่สานต่อความยัง่ยนืทัง้ด้านอาหาร น�า้ และสิง่แวดล้อม

เปิดเผยว่า ในปีทีผ่่านมา ภาพรวมของตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทยขยายตัวเพิ่มข้ึน 22% โดยปัจจัยบวกมาจากสภาพอากาศ

ปริมาณน�า้ฝนส�าหรับการเพาะปลกูมีเพยีงพอ ส่งผลให้ผลประกอบการ 

ของสยามคโูบต้าในปี 2564 เพิม่ขึน้คดิเป็นมลูค่ารวม 6.9 หมืน่ล้านบาท  

เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ประมาณ 30% โดยปัจจัยหลักของการเติบโต 

มาจากแรงงานคืนถ่ินกลับสู่ภาคการเกษตรเพื่อต่อยอดการท�าเกษตร 

ของครอบครัว ท�าให้มีความต้องการซื้อเคร่ืองจักรเพื่อใช้งานมากข้ึน  

ซึ่งสินค้าหลักคือกลุ ่มแทรกเตอร์ และรถเกี่ยวนวดข้าว รวมทั้ง

กลุ ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ซ่ึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐมากข้ึน  

ในขณะเดยีวกนัราคาพชืผลทางการเกษตรอยูใ่นเกณฑ์ดี 

นายทาคาโนบุ  อะซึมะ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิทัสยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด

ESG

1. ด้
านสิง่แวดล้อม (Environment)

2. ด้านสงัคม (Social)
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สยามคโูบต้าเช่ือว่า ในปี 2565 จะเป็นเทรนด์แห่งการเกษตรสมยัใหม่ 

Smart Farm เราจงึร่วมกับ เอสซจี ีและคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน ประเทศญีปุ่น่  

จัดตั้งบริษัท “เกษตรอินโน KasetInno” ให้บริการโซลูช่ันการเกษตร 

ครบวงจร ด้วยการน�าเอาองค์ความรู้ด้านพชื เครือ่งจกัรกลการเกษตร 

และระบบ IoT ที่ทันสมัย เพื่อให้การท�าเกษตรก้าวข้ามขีดจ�ากัด 

สูค่วามเป็นไปได้ส�าหรับทกุคน

ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ “Renew your Agri-life together  
ก้าวสู่ชีวิตเกษตรใหม่ไปด้วยกัน” มุ ่งหวังในการสื่อสารแบรนด ์

ในฐานะผู้น�านวัตกรรมการเกษตรที่เข้าถึงหัวใจทุกคน ทั้งเกษตรกร  

กลุม่คนรุ่นใหม่ และคนเมืองทีส่นใจด้านการเกษตร เพือ่สร้างจดุเปลีย่น 

ด้วยการน�านวัตกรรมที่พร้อมพาผู้คนก้าวข้ามสู่โลกแห่งการท�าเกษตร 

ในรูปแบบใหม่ ที่จะเป ็นก ้าวส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงของ 

ภาคการเกษตรไทยในอนาคต

นางวราภรณ์  โอสถาพนัธ์ุ 

กรรมการ 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส

นายพษิณ ุ มิลนิทานุช 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานขาย 
การตลาดและบรกิาร

เปิดเผยว่า ส�าหรับภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทย 

ภายในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควดิ-19 แต่การส่งออกสนิค้าทางการเกษตรกลบัมีแนวโน้มทีด่ข้ึีน  

คาดในปี 2565 ตลาดเคร่ืองจักรกลการเกษตรน่าจะยังเติบโตต่อไป 

ได้ด้วยเทรนด์โลกในด้านความมัน่คงทางด้านอาหาร (Food Security)  

ที่มีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

ซึง่เกษตรกรจะหนัมาใช้เคร่ืองจกัรทดแทนแรงงานมากข้ึน อนัจะส่งผลดี 

ต่อธุรกจิของคโูบต้า

ขณะเดียวกัน สยามคูโบต้ายังคงเดินหน้าโครงการ KUBOTA  

On Your Side ที่เข้าไปช่วยเหลือและร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  

ในวิกฤตโควดิ-19 หรือแม้กระทัง่โครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา  

เพือ่ลดมลภาวะ PM 2.5 และปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ถอืเป็น 

การก้าวสูก่ารเป็นแบรนด์ชัน้น�าระดบัโลกทีไ่ม่ได้ค�านึงถงึการด�าเนินธุรกจิ 

เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความส�าคัญต่อการดูแลสังคมด้วยนโยบาย 

ESG ทีมุ่ง่เน้นใน 3 มติ ิได้แก่ 1.ด้านสิง่แวดล้อม (Environment)  
น�าเอาเทคโนโลยีผสานองค์ความรู้ มาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  

เพิม่ประสทิธภิาพการท�าเกษตรทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ภายใต้โครงการ

คูโบต้าฟาร์ม และเกษตรปลอดการเผา 2.ด้านสังคม (Social)  
ผ่านกิจกรรม CSR ที่ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา

วสิาหกจิชุมชนเกษตรให้มรีายได้อย่างยัง่ยนื ครอบคลมุพืน้ที ่27,000 ไร่  

และมเีกษตรกรภายใต้โครงการกว่า 1,700 ราย และ 3.ด้านบรรษัทภบิาล  
(Governance) เป็นองค์กรที่น่าเช่ือถือ บริหารงานอย่างโปร่งใส 

และมีธรรมาภิบาล ทั้งน้ีเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยอยู่ดีกินดี 

อย่างยัง่ยืนด้วยการใช้เทคโนโลยอีกีทัง้ยงัช่วยลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ  

ซึ่งในปีน้ีสยามคูโบต้าจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการน�้าและปุ๋ยที่เป็นมิตร 

สิง่แวดล้อม ดจิทิลัแพลตฟอร์มส่งเสริมเกษตรแม่นย�า พฒันาผลติภัณฑ์

ลดการปล่อยมลพิษลง 30% ผ่านโมเดลกลุ ่มเกษตรกรต้นแบบ 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยมเีป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ให้เป็นศนูย์ หรือ Net Zero CO2 ในปี 2593 ตามแนวทางคูโบต้า 
คอร์ปอเรช่ัน ญีปุ่น่ 

เปิดเผยว่า ในปี 2564 สยามคูโบต้ายงัคงเป็นผูน้�าตลาดเคร่ืองจกัร

กลการเกษตร และตลาดรถขุดเล็ก เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้น�าตลาด  

ในปีน้ีจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ ่มสินค้าที่ตอบสนองต่อความ

เปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ ่มพืชมูลค่าสูง อาทิ  

เคร่ืองตัดหญ้าเนเปียร์ ส�าหรับธุรกิจฟาร์มโคนมและพลังงานชีวมวล 

แทรกเตอร์ B2401 พร้อมเคร่ืองตัดหญ้าใต้ท้องรถ (Mid mower)  

โดยในปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกทุเรียนของไทยเติบโตสูงถึง 60%  

ส่งผลให้เกษตรกรหันมาเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนโตข้ึนเฉลี่ย 10% และ 

พัฒนารถด�านาเดินตาม 6 แถวใหม่ นอกจากน้ียังขยายฐานลูกค้า 

สู ่นอกภาคเกษตรอย่างรถกระบะบรรทุกหนัก มุ ่งรุกตลาดน�้ามัน

เคร่ืองยนต์ดีเซล ตราช้าง ซุปเปอร์ คอมมอนเรล โดยอาศัยกลยุทธ ์

การท�าการตลาดแบบ Personalized Marketing รวมถงึให้ความส�าคญั 

ในการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั (Digitalization) เพือ่สือ่สารและตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าที่มีจ�านวนมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อาทิ  

ระบบ QRoC ทีค่อยตอบค�าถามเพือ่สนับสนุนการท�างานของช่างบริการ

ผ่านช่องทางไลน์ ระบบ Scan QR code เพิ่มความสะดวกสบาย 

ในการจ่ายค่าบริการที่หน้างานของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มฟีเจอร์แชท

สอบถามข้อมูลอะไหล่ในเวบ็ไซต์ KUBOTA Store ทัง้นีเ้พือ่มุง่ยกระดบั

การบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าและรับบริการ 

ที่ดีเยี่ยม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบัน นอกจากน้ี 

ยังมีแผนขยายศูนย์กระจายอะไหล่สยามคูโบต้าไปยังภูมิภาคต่างๆ  

อีก 2 แห่งที่จังหวัดนครราชสีมา และฉะเชิงเทรา รองรับการจัดส่ง 

อะไหล่แท้พร้อมถึงมือลกูค้าได้รวดเร็วและอุน่ใจยิง่ข้ึน

พร้อมกนัน้ีสยามคโูบต้ายงัมกีจิกรรมด้านความช่วยเหลอืเกษตรกร 

อย่างต่อเน่ือง จึงได้วางแผนสานต่อ “โครงการคูโบต้าร่วมมือ  

เกษตรร่วมใจ เฟส 2” ทั้งการขยายจ�านวนเพิ่มชุมชนต้นแบบบริหาร

จัดการเคร่ืองจักรแบบรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฟสแรก 

มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 124 กลุ่ม ใน 48 จังหวัด  

และเสริมศักยภาพด้านอื่นๆ เพื่อให้กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหน่ึงในเจตนารมณ์ของสยามคูโบต้าที่จะร่วม 

ขับเคลือ่นภาคการเกษตรไทยให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื
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โดรน (Drone) คอืเทคโนโลยทีีเ่ข้ามามีบทบาทการท�าธรุกจิมากมาย และในภาคการเกษตรกเ็ช่นกนั โดรนสามารถช่วยในเร่ือง 

ความแม่นย�าได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการรดน�้า การพ่นยา การให้ปุ๋ย การถ่ายภาพวิเคราะห์เพื่อตรวจโรคพืช ท�าให้ประหยัดเวลา 

การท�างาน ประหยดัแรงงาน มคีวามปลอดภัยต่อผูฉ้ดีมากกว่าการฉดีพ่นสารแบบดัง้เดมิ หรือการใช้คนเดนิฉดี เพราะในการท�างาน  

ผู้ที่ท�าการบังคับการบินของโดรนจะอยู่ด้านนอกแปลง จึงไม่สัมผัสกับสารที่ฉีดพ่น นอกจากน้ีการพ่นยายังให้ละอองที่ละเอียดมาก  

เข้าถงึใบพชืทัว่ถงึ สามารถก�าจดัแมลงศตัรูพชืได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยใช้สารเคมไีด้น้อยลงถงึ 50% ท�าให้เกษตรกรสามารถดแูลรักษา 

และควบคมุผลผลติคณุภาพการผลติได้อย่างแม่นย�า

แนวคดิน้ีเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ดสุติ อธินวัุฒน์ ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ โดยเคร่ืองพยากรณ์การเกิดโรคในนาข้าวจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ  

ทัง้เร่ืองของอณุหภูม ิความชืน้ ปริมาณน�า้ฝน ซึง่จะท�างานโดยแบตเตอร่ีพลงังานโซลาร์เซลล์ เม่ือเซน็เซอร์ท�างานจะส่งสญัญาณไร้สาย

เข้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในบ้าน พร้อมส่งข้อมูลประมวลผลเข้าสูเ่วบ็ไซต์ทีม่ฐีานข้อมลูสถติิ ท�าให้เกษตรกรสามารถดขู้อมลูแบบ Real Time 

ผ่านสมาร์ตโฟนได้ตลอดเวลา จากน้ันโปรแกรมจะวเิคราะห์ว่าอากาศแบบน้ีมีแนวโน้มจะเกดิโรคอะไรตามมาในอกีกีวั่น พร้อมแจกแจง

แนวทางป้องกันได้อกีด้วย ท�าให้ช่วยลดการใช้ยา สารเคมี เสมือนมีภมิูคุม้กนัช้ันดตีดิตวั

1
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เกษตรกรคืออาชีพที่อยู่คู ่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งสินค้าเกษตรก็ยังคงเป็นสินค้าส่งออกท่ีส�าคัญ 
ของเราจนถึงทุกวันน้ี อย่างไรก็ตามโลกเราก�าลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล เราจึงต้องปรับตัวไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้น
การน�าเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มากขึ้น เพื่อน�าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ 
ที่ยั่งยืน และนี่คือ 4 นวัตกรรมที่ Agri-Tech Startup ควรรู้!!

นวัตกรรมที่ Agri-Tech
Startup ควรรู้

เครื่องพยากรณ์โรคข้าว

4 



การจัดการน�้าในช่วงหน้าแล้งเป็นปัญหามาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงึได้ร่วมกนัพฒันาอปุกรณ์ “สมาร์ทฟาร์มคทิ (Smart Farm Kit)” 

ระบบควบคุมการรดน�า้อจัฉริยะต้นทนุต�า่ ท�าให้ระบบมกีารใช้น�า้ทีม่ปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

ช่วยลดการใช้น�า้ในการเกษตรได้ไม่ต�า่กว่า 3 เท่า จากการท�างานร่วมกนัของระบบต้ังเวลา 

เปิด-ปิดน�้า ที่สามารถสั่งตั้งเวลาเปิด-ปิดปั ๊มน�้าได้ตามความต้องการของชนิดพืช  

ระบบเซน็เซอร์ตดิตามสภาพอากาศ ทีต่รวจวัดอณุหภมูแิละความช้ืนว่าหากต�า่กว่าทีก่�าหนด 

ระบบกจ็ะสัง่รดน�า้โดยอตัโนมตั ิและระบบสัง่การแจ้งเตอืนผ่านสมาร์ตโฟน ทีช่่วยส่งข้อความ 

แจ้งเตือน พร้อมแสดงผลสภาพอากาศบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรผ่านระบบสมาร์ตโฟน 

ของเกษตรกรได้อกีด้วย

ฟาร์มใหญ่ค่าไฟ 0 บาทน้ี คือแนวคิดของคุณวีระ ศรแสง จากเรส-คิวฟาร์ม ที่สร้างฟาร์มด้วยการรักษาระบบนิเวศ โดยการขุด  

“คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน�้ารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น�้ากระจายเต็มพื้นที่เพิ่ม 

ความชุม่ช้ืน ลดพลงังานในการรดน�า้ต้นไม้ พร้อมน�าแนวคิดของในหลวงรัชกาลที ่9 ได้แก่ เขือ่นเกบ็กกัน�า้ (เขือ่นทีส่ร้างขึน้เพือ่เกบ็กกัน�า้

ในช่วงเวลาทีน่�า้มากเกนิเพือ่ไว้ใช้เวลาทีข่าดแคลน), ฝายชะลอน�า้ (ส่วนทีส่ร้างข้ึนเพือ่ขวางทางน�า้ เพือ่เกบ็ตะกอนไม่ให้ไปทบัถมล�าน�า้) 

และแก้มลงิ (การจดัให้มทีีเ่กบ็กกัน�า้ตามจดุต่างๆ เพือ่เป็นบงึพกัน�า้) ย่อทกุอย่างมาใส่ในรางปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ ท�าให้ลดการใช้พลงังาน 

ได้มากกว่า 80% พร้อมกบัน�านวตักรรมแผงโซลาร์เซลล์มาช่วยประจ�าแต่ละโรง ขับเคลือ่นให้ป๊ัมน�า้ท�างานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแม้แต่นิดเดยีว  

จงึไม่เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม และประหยดัแรงงานได้มากเลย

ระบบควบคุมน�้า  
อุณหภูมิ และความชื้น  
ผ่านแอปพลิเคชัน

ระบบบริหารจัดการน�้าอัตโนมัติ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

3

4

ทีม่า : https://www.depa.or.th/th/article-view/4-agri-tech-startup
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ระบบนัดหมายงานบริการออนไลน์ (KUBOTA Online Reservation Platform) 
บรกิารใหม่จากคโูบต้า ทีจ่ะมาช่วยนดัหมายช่างบรกิารสยามคูโบต้าในพืน้ทีผ่่านช่องทางออนไลน์ ส�าหรับเข้ารบับรกิาร 
ตรวจเช็ก/เปลี่ยนถ่าย และแจ้งซ่อม โดยสามารถนัดหมายบริการได้ตามวันและเวลาท่ีต้องการได้ด้วยตัวท่านเอง 
ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบนัดหมายงานบริการออนไลน์ ใช้แล้วดีอย่างไร

นัดหมายตอนนี้  
สแกนเลย :

จองง่ายผ่าน LINE  
@siamkubota ท�าได้ด้วยตัวเอง
ตลอด 24 ชม.

เลือกวัน เวลา 
ที่สะดวกเข้ารับบริการได้

เลือกรับสิทธิประโยชน์  
ตามประเภทและรุ่นของผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบสถานะงานบริการ 
ได้ทันทีผ่าน LINE

1 2

3 4



เลือกผูแทนจําหนาย

กดปุมเห็นดวย
และเชื�อมตอ

กรอกเลขบัตรประชาชน 
และเบอรโทรศัพท

กดท่ีลิงก
เพื�อนัดหมาย

วิธีสมัครสมาชิกใชบริการ

วิธีการใชงานระบบการนัดหมาย

กดปุมอนุญาต กรอกรหัส OTP 
ท่ีไดรับทาง SMS

กดปุม “นัดชางลวงหนา 
ผานบริการออนไลน” 

ผาน Line @siamkubota

ต้ังรหัสผาน 6 หลัก 
เพื�อใชเปนรหัสเขาใชงาน

คร้ังถัดไป

ยืนยันรหัสผาน
ท่ีกรอกอีกคร้ัง

เลือกรับการแจงเตือน
แบบตัวตอตัว

จาก LINE Notify

ตรวจสอบสถานะ
งานบริการของคุณ

กดปุม ขอรับบริการ

นัดหมายบริการ

กรอกท่ีอยู
ท่ีตองการรับบริการ

เลือกประเภทสินคา

เลือกประเภทงาน
ท่ีตองการเขารับบริการ
และกรอกรายละเอียด

ตรวจสอบขอมูล
และกดปุมยืนยันคําขอรับบริการ

เลือกวันท่ีและเวลา
ท่ีตองการเขารับบริการ*

คํานวณคาใชจาย
ในการบริการเบ้ืองตน

*การรับนัดหมาย เม�อลูกคาตองการนัดหมายเพ�อรับบริการผานระบบนัดหมายงานบริการออนไลน ภายใตเง�อนไขดังน้ี 1. นัดหมายกอน 12.00 น. จะสามารถเลือกนัดหมายวันทําการถัดไปได 

2. นัดหมายหลัง 12.00 น. จะสามารถเลือกนัดหมายไดอีก 2 วันทําการ โดยการนัดหมายลวงหนาจะไมรวมวันหยุดผูแทนจําหนาย และวันหยุดนักขัตฤกษ 15
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เศรษฐกิจโดยรวม GDP

สถานการณ์น�้าปัจจุบัน คาดการณ์ฝน ปี 2565

น�้าฝนสะสม

สถานการณ์พืชหลัก

0.9% 1.5%

3.4% 2%-3%
ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ธันวาคม 2564

• การกระจายตัวของโควิด-19  
สายพันธุ์ Omicron ส่งผลกระทบ 
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

• อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น  
ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการแพงขึ้น

• คาดการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้น 
ในปี 2565 ภายใต้มาตรการ 
ป้องกันโควิด-19 ที่เคร่งครัด

• การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 
โดยเฉพาะ มันส�าปะหลัง ยางพารา  
ผลไม้ และน�้าตาล

• สภาพอากาศที่ดีและปริมาณน�้าฝน 
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อผลผลิต 
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

• มาตรการช่วยเหลือและพัฒนา 
จากภาครัฐ ส่งผลให้รายได้  
ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ภาคการเกษตร Agri-GDP 

สถานการณ์ สถานการณ์

2564 2564

2565 2565

ปีก่อน  
+48%

ปีก่อน  
+13%

ค่าเฉลี่ย 30 ปี  
+51%

ค่าเฉลี่ย 30 ปี  
+1%

ม.ค. 2564 ม.ค. 2564ม.ค. 2565 ม.ค. 2565

น�้าในเขื่อน

ปี 2565 ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ (-5%) ฝนตกเร็วและมีฝนจากพายุ 
ฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. ต่อเน่ืองจนถึงฤดูฝน  
ส่วนเดือน พ.ค. มีฝนตกมากในตอนบน และระวังฝนทิ้งช่วงเดือน มิ.ย.  
โดยจะกลับมามีฝนมากในเดือน ก.ค. หลังจากนั้นฝนน้อยกว่าค่าปกติ

ปริมาณน�้าฝน (มม.) ค่าเฉลี่ย 30 ปี ปริมาณน�้าในอ่าง ปริมาณน�้าใช้การ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี

พื้นที่ปลูกพืช  
(ล้านไร่)

2564 2565 % 
เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ตลาด

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

62.60 62.64 0.06% คาดการณ์พื้นท่ีเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการปลูกอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ี 
การส่งออกข้าวแนวโน้มสูงขึน้ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามการส่งออก
ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่าและเป็นรองประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม8.63 10.30 19.31%

อ้อย 9.54 9.60 0.68% คาดการณ์พืน้ท่ีเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสถานการณ์น�า้ท่ีดีขึน้ ราคาเพิม่สูงขึน้ โดยราคาขัน้ต้น 
อยู่ที่ 1,070 บาท/ตัน นอกจากนี้คาดการณ์ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 31% จากฤดูกาลก่อน

มันส�าปะหลงั 9.80 9.66 -1.35% คาดการณ์พื้นที่ลดลง เน่ืองจากสถานการณ์น�้าท่วมในปีก่อนหน้า ท�าให้เกษตรกร 
บางส่วนเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น ขณะที่ความต้องการมันเส้นส่งออกไปจีนยังดีต่อเน่ือง  
ท�าให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้าวโพด 6.89 6.82 -1.04% คาดการณ์พื้นท่ีลดลง เน่ืองจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกอ้อยซึ่งได้ผลตอบแทนดีกว่า  
ขณะทีค่วามต้องการใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศสูงขึน้ท�าให้ราคายงัอยู่ในเกณฑ์ดี

ยางพารา 21.93 21.84 -0.39% คาดการณ์พื้นที่ลดลง อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการ 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และถุงมือยางเพิ่มสูงขึ้น

ปาล์มน�้ามัน 6.08 6.20 2.05% คาดการณ์พื้นท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากราคาเพิ่มขึ้นจากสต๊อกน�้ามันปาล์มในประเทศลดลง 
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท�าให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
อัพเดตข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2565

ที่มา: กรมชลประทาน
อัพเดตข้อมูลวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า อัพเดตข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2565

คาดการณ์ 
ปี 2565

ผลต่าง 
จากค่าเฉลี่ย

สถานการณ์เศรษฐกิจ

12
58%

72%

25% 39%

1812
71%



การหมักฟาง

การไถกลบฟาง

ในการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวแต่ละฤดู นอกจากจะ
เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชในเมล็ดท่ีเคล่ือนย้าย 
ออกไปจากนาแล้ว หากมีการเผาหรือน�าฟางไป 
ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน จะท�าให้เกิดการสูญเสีย 
ธาตุอาหารพืชในดินมากยิ่งขึ้น ดินจะมีธาตุอาหารพืช
ลดลง และเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร ส่งผลให ้
ดนิเสือ่มสภาพเรว็ขึน้ ส่งผลกระทบต่อการเจรญิเติบโต 
และการให้ผลผลิต

แม้ว่าการไถกลบฟางข้าวจะให้ผลดีหลายประการ 
แต่เกษตรกรไม่นิยมปฏบัิติ เน่ืองจากการย่อยสลายฟาง
ตามธรรมชาติต้องใช้เวลานาน ไม่สอดคล้องกับสภาพ
การท�านาของเกษตรกร ในเขตชลประทานทีมี่การท�านา
หลายครั้งในรอบปี

ที่มา : ส�านักงานวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดการฟาง 
ในระบบการผลิตข้าว 

นาชลประทาน

แนวทางการจัดการฟาง

การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟาง

เลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะต้นเต้ีย แตกกอดี และม ี

มวลชีวภาพต�า่ หรือมีค่าดรรชนีการเกบ็เกีย่วสงู (มากกว่า

ร้อยละ 40) เช่น สุพรรณบุรี 3 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 

หรือชัยนาท 2 ต้นไม่หักล้มง่าย ตอซังสั้น มีฟางเหลือ 

ในนาน้อย ระหว่าง 900-1,300 เพือ่สะดวกต่อการไถกลบ

ด้วยรถ

ถ้าปริมาณฟางเหลอืทิง้ในนาน้อยกว่า 1,300 กโิลกรัมต่อไร่  

เกษตรกรควรไถกลบฟางด้วยรถไถ เตรียมดินในสภาพ 

ดินแห้งหรือปล่อยน�้าลงแช่ฟาง 2-3 วันเพื่อให้ฟางนุ่ม 

อ่อนตัว แล้วไถกลบฟางในสภาพดินมีน�้าขัง หมักฟางไว้ 

15-20 วัน แล้วเตรียมดินปลูกข้าวตามปกติต่อไป

ถ้ามีฟางเหลือทิ้งในนาเป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากเป็น

พันธุ์ข้าวต้นสูง ตอซังยาว ข้าวหักล้มหรือการระบายน�้า 

ในช่วงก่อนการเกบ็เกีย่วไม่แห้งสมบรูณ์ ยากต่อการไถกลบ  

เกษตรกรควรปล่อยน�้าลงในแปลงพอท่วม แล้วใช ้

รถแทรกเตอร์ย�่าตอซังข้าวให้แนบกับพื้นดิน ในลักษณะ 

ปล่อยให้ย่อยสลายบนดนิ การจดัการฟางด้วยวธีิน้ีค่อนข้าง 

ใช้เวลาและการย่อยสลายฟางในสภาพดงักล่าว ก่อให้เกดิ

กลิน่เหม็น หลงัจากหมักฟางในสภาพดงักล่าว 15-20 วนั 

ท�าการไถกลบฟาง และเตรียมดินปลูกข้าว

การจัดการฟางทั้ง 2 วิธี ท�าให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น 

ภายหลังการจัดการฟางต่อเน่ืองกัน 2 ปี และในดินที่

ไถกลบฟางพบว่ามีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพิ่มขึ้น

เกษตรกรไม่ควรเผาฟางที่เหลือทิ้งในนาด้วยวิธีเผา

1. หลงัการไถกลบ หรือย�า่ฟางด้วยรถไถให้แบนราบ

กับพื้นดิน และปล่อยฟางให้ย่อยสลายบนพื้นดิน 

เกษตรกรควรใช้ พด.2 อัตรา 5 ลิตร ผสมกับ 

กากน�้าตาล 5 กิโลกรัม ในน�้า 200 ลิตร แล้ว

ปล่อยน�้าลงในแปลงพอท่วมในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อให้ 

ตอซังข้าวที่นุ่มอ่อนตัวดีแล้วเกิดการย่อยสลาย

2. หลงัปล่อยน�า้ลงแช่แปลงแล้ว หว่านปุย๋ยเูรียเพิม่อกี  

5 กิโลกรัมต่อไร่ และรักษาระดับน�้าไว้อย่าให้

แปลงแห้ง หมกัฟางไว้ประมาณ 15 วนั เตรียมดนิ 

ท�าเทือกเพื่อปลูกข้าวตามปกติ

3. การใช้จุลินทรีย์ร่วมกับการจัดการฟาง ด้วยวิธี

ย�่าฟางด้วยรถแทรกเตอร์ให้แบนราบกับพื้นดิน 

และปล่อยฟางให้ย่อยสลายบนพื้นดิน เป็นวิธีที่ 

เกษตรกรควรน�าไปปฏบิตั ิเน่ืองจากจดัการได้ง่าย 

และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
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Long COVID
คืออะไร?

การติดเชื้อโควิด-19 นับว่าเป็นโรคท่ีส่ง 

ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะหลังจาก 

รักษาหายแล้ว แต่หลายคนยังรู ้สึกเหมือนยัง 

ไม่หายดี เพราะว่าระหว่างการติดเชื้อ ร่างกายจะ

สร้างภูมิคุ ้มกันขึ้นมาเพื่อไปจับกับเซลล์โปรตีน

ของบางอวัยวะ ท�าให้เกิดการอักเสบในร่างกาย 

เป็นผลให้อวัยวะนั้นๆ ได้รับความเสียหาย และส่ง

ผลกระทบไปทั่วร่างกาย เช่น อาการปอดบวม  

หรือ เนื้อปอดถูกท�าลาย โดยระดับความรุนแรง

จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในรักษา และการก�าจัด 

เชื้อโควิดในร่างกาย ซึ่งเรียกว่า “โควิดระยะยาว  

(Long COVID)” โดยกระทรวงสาธารณสุข 

เปิดเผยว่า สามารถพบได้ถงึ 30-50% สาเหตุหลัก 

มาจาก เครียดสะสม หรือเป็นผลข้างเคียงของ 

ยาท่ีใช้ เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ โรคแฝง หรือ 

บางรายอาจติดเชื้อโควิดซ�้า แต่คนละสายพันธุ์

Long COVID อาการเป็นอย่างไร?

Long COVID เป็นภาวะหรืออาการที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยโควิด-19 

หลังจากได้รับเช้ือนาน 4 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ข้ึนไป  

อาการที่พบมีหลากหลายและแตกต่างกัน

อาการที่พบบ่อยท่ีสุด 

มตีัง้แต่ไม่รุนแรงจนถึงท�าให้ร่างกายทรุดโทรม และมผีลระยะยาว 

ตั้งแต่หลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนหลังหายจากโควิด-19  

โดยอาการที่พบมากที่สุด คือ 

• เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย 

• ปวดศีรษะ 

• สมาธิสั้น 

• ผมร่วง 

• หายใจล�าบาก 

• หายใจไม่อิ่ม 

• การรับรสชาติและการรับกลิ่นเปลี่ยนไป 

• เจ็บหน้าอก 

• หายใจถี่ 

• ปวดตามข้อ 

• ไอ 

• ท้องร่วง 

• กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

• มีภาวะสมองล้า 

หลังการติดเชื้อโควิด ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติ

และมักจะไม่ติดเช้ือโควิดซ�้าในช่วง 1-3 เดือนแรกหลังหายป่วย  

แต่ภมูต้ิานทานจะค่อยๆ ลดลง และไม่คงอยูต่ลอด ท�าให้มโีอกาส 

ติดเช้ือซ�้าได้อีกในอนาคต จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอยู ่เสมอ เช่น  

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจล

แอลกอฮอล์ 70% รับประทานอาหารร้อน ช้อนกลาง และไม่เดนิทาง 

ไปในแหล่งชุมชนแออัด หรือสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท

ดังนั้น ผู้ท่ีหายจากโควิด-19 ต้องสังเกตตัวเองอย่างละเอียด 

ประเมินร่างกายตนเองอยู่เสมอ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

อย่างถูกต้อง หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นท่ีรบกวนการใช้ชีวิต 

แนะน�าให้พบและปรึกษาแพทย์เพ่ือหาสาเหตุอย่างละเอียด และอาจ

จะต้องมีการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือท�าการรักษาให้ตรงกับปัญหาท่ี 

เกิดขึ้น อย่าปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งน�าไปสู่การสูญเสีย

โอกาสในการรักษาและส่งผลเสียต่อสุขภาพที่มากขึ้นนั่นเอง

ที่มา : https://www.sikarin.com/health/covid19/long-covid

• นอนไม่หลับ 

• ความดันโลหิตสูง 

• วิตกกังวล ซึมเศร้า หรือโรคเครยีด

หลงัผ่านเหตกุารณ์ร้ายแรง  
(Post-Traumatic Stress Disorder)
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เงื่อนไขกำรรับของรำงวัล

1.ขอสงวนสิทธ์ิกำรให้รำงวัลแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 100 

ท่ำนแรกท่ีตอบค�ำถำมถูกต้องและครบถ้วนท้ัง 3 ข้อ

2.ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจกของรำงวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 

ท่ีเป็นครอบครัวนำมสกุลเดียวกัน เพียง 1 ท่ำนเท่ำน้ัน และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรตัดสิทธ์ิผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ ตรวจสอบและพบกำร 

กระท�ำใดๆ ท่ีเข้ำข่ำยทุจริตหรือผิดกติกำหรือเงื่อนไขของกิจกรรม

3.ของรำงวัลไม่สำมำรถแลกเปล่่ียนเป็นเงินสด หรือรำงวัลอื่น่แทนได้

4.ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่่ียนแปลงหรือยกเลิกของรำงวัลได้ตำม

ควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

5.ผลกำรพิจำรณำผู้ท่่ีได้รับรำงวัลของบริษัทฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด

6.ผู้ได้รับรำงวัลตกลงและยินยอมให้บริษัท ประกำศรำยชื่อ - สกุล 

ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ หำกได้รับรำงวัล

7.พนักงำนในบริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด,  

บริษัทสยำมคูโบต้ำ ลีสซ่่ิง จ�ำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธ์ิเข้ำร่วม

กิจกรรม หรือรับของรำงวัลใด ๆ

1. คลิกเลย (https://forms.gle/t24AbPJL2zK7TR2r9) 

2. หรือสแกน QR Code 
 
 
 

3. หรือเพิ่มเพื่อน Line :  
หรือสแกน QR Code

กิจกรรมตอบค�าถามวารสารเพื่อนเกษตร 
                     ฉบับเดือนเมษายน 2565

ง่ายนิดเดียว เพียงคุณอ่านเนื้อหาใน
วารสารก็ลุ้นรับของรางวัลได้เลยกติกา 

ในการร่วมสนุก
เพียงท่านตอบค�าถามทั้ง 3 ข้อให้ถูกต้อง
และครบถ้วน เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์รับ
ของรางวัลสุดพิเศษจากสยามคูโบต้าได้
แล้วง่ายๆ 

      

แล้วพิมพ์ค�าว่า “เพื่อนเกษตรออนไลน์”  
เพื่อร่วมสนุก และตอบค�าถาม คลิกลิงค์ที่ได้รับ 
พร้อมตอบค�าถามให้ถูกต้อง และครบถ้วน

@Siamkubota

ออนไลน์ 

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะไม่สามารถระบุเลือก 
สีและไซส์ของรางวัลได้ ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของบริษัทฯ เท่านั้น

100 ท่านแรก รับไปเลย 
เสื้อยืดคอกลม (Free Size) 
มูลค่า 175 บาท

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต่วันนี้  -  30 เมษายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

• Facebook : Siam Kubota club
• www.siamkubota.co.th

 ได้ตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต่วันนี้  -  30 เมษายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

• Facebook : Siam Kubota club
• www.siamkubota.co.th

 ได้ตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

Siam Kubota Club

พร้อมเล่นเกมแล้ว 

19
เพือ่นเกษตร

เมษายน 2565




