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pH

ดาวเทียม กลองอัจฉริยะ เครือขาย

สัญญาณโทรศัพท

ตัวเก็บขอมูล

และประมวลผล

อุปกรณรับสัญญาณ

ติดตั้งในเคร�องจักร ผานเว็บไซต (Website) และ

แอปพลิเคชัน (Application)

KUBOTA

(Agri) Solutions

เกษตรครบวงจร
เตรียมพรอมสูเกษตรแมนยำ

อีกขั้นของนวัตกรรมที่เช�อมตอการทำงานกับเคร�องจักรลการเกษตรของคูโบตา กับระบบเทเลเมติกส 

(Telemetics) เพ�อการบริหารจัดการเคร�องจักรกลการเกษตร และวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชงาน

เคร�องจักรฯ อยางแมนยำ ชวยลดตนทุน วางแผนการใชงานเคร�องจักรฯ ทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ระบบสูบน้ำ

เขาแปลงนาอัตโนมัติ

โดดเดนทุกการใชงาน เช�อมตอในหนึ่งเดียว

แปลงขาวอินทรียยุคดิจิทัล Smart Organics Paddy Field

ระบบท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหกับเกษตรกร ในการสูบน้ำเขาแปลงนา 

โดยจะทำงานอัตโนมัตเิม�อน้ำในแปลงลดลงจากระดับท่ีกำหนดไวเซ็นเซอร

จะสงสัญญาณแจงเตือนไปยังตัวรับสัญญาณ เพ�อสงขอมูลไปยัง

ตัวควบคุมปมน้ำปลอยน้ำเขาแปลงนาไดทันที เกษตรกรสามารถตรวจสอบ

ระดับน้ำและสถานะการทำงานของระบบผานแอปพลิเคชันไดงายและ

สะดวกมากข้ึน ชวยลดตนทุนคาแรง เหมาะกับเกษตรกรยุคใหมท่ีตองการ

ทำการเกษตรอยางมีแบบแผนและแมนยำ

เช�อมตอการทำงาน

จัดการแบบมืออาชีพ

โดรนการเกษตรคูโบตา

เทคโนโลยีลดตนทุน เพ�อการเกษตรแมนยำ

บริหารจัดการ

เคร�องจักรฯ 

สามารถวางแผนงาน ตรวจดูระดับปริมาณ

น้ำมันเช้ือเพลิงควบคูไปกับการทำงานเพ�อ

บริหารการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

แจงเตือนเม�อเคร�องจักร

ทำงานนอกขอบเขตที่กำหนด

สามารถระบุขอบเขตการทำงาน

และแสดงการแจงเตือนเม�อเคร�องจักรฯ

ออกนอกพ้ืนท่ีการทำงาน

วางแผน

การบำรุงรักษา

วัดขนาดพื้นที่

และบันทึกขอมูลแปลง

แสดงการแจงเตือนเม�อถึงระยะบำรุงรักษา

และการเปล่ียนถาย ชวยยืดอายุการใชงาน

ของเคร�องจักรฯ

ทราบขนาดพ้ืนท่ีในการทำงาน

สามารถคำนวณการทำงาน

ไดอยางคุมคา

วางแผนคาใชจาย

สามารถบันทึกขอมูลรายรับ - รายจาย 

สะดวกในการบริหารจัดการใหเกิดผล

กำไรท่ีมากข้ึน

ตัวควบคุมปมน้ำ

(Pump Controller)

ฐานขอมูลขนาดใหญ

และหนาจอแสดงผล

(Big Data & Dashboard)

เซ็นเซอรวัดระดับน้ำ

(IoT Water Level 

Sensor)

 ระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน

(Cloud)

ที่ใช ในการเพาะปลูกขาว

เกษตรปลอดนาหวาน 

(Zero Broadcast)

การนำองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร�องจักรกล-

การเกษตรของคูโบตาในการเพาะปลูกขาว เพ�อลดตนทุน 

เพ่ิมผลผลิต และมีคุณภาพสูง มีดวยกัน 3 วิธี

     วิธีการเพาะปลูกขาวดำนา

     วิธีการเพาะปลูกขาวนาหยอดน้ำตม

     วิธีการเพาะปลูกขาวนาหยอดแหง 

1

2

3

เทคโนโลยีเกษตรแมนยำใน

โซนเกษตรแมนยำขาวและพืชหลังนา

     ปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar) 

 แอปพลิเคชัน ปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application)

 คูโบตานวัตกรรมอัจฉริยะ (KIS)

 ระบบรายงานสถานะการเพาะปลูก (Dashboard)

 ระบบสูบน้ำเขาแปลงนาอัติโนมัติ

 โดรนเพ�อการเกษตร

ดีตอเกษตรกรอยางไร?

รูปแบบการทำการเกษตรเอกลักษณเฉพาะของคูโบตา ท่ีผสมผสานเทคนิคการเพาะปลูก และนวัตกรรมเคร�องจักรกลการเกษตรเขาดวยกัน 

ชวยใหการทำการเกษตรเกิดผลลัพธท่ีแมนยำ และมีแบบแผนในทุกข้ันตอน โดยมีปฏิทินการเพาะปลูก (Crop Calendar) ชวยใหเกษตรกรเขาใจ 

และเห็นภาพการเพาะปลูกอยางชัดเจนต้ังแตการเตรียมดิน เพาะปลูก บำรุงรักษา ตลอดจนเก็บเก่ียว เพ�อชวยลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต เกษตรกร 

สามารถควบคุมปจจัยการเพาะปลูกไดดวยตนเอง ตลอดจนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตอบโจทยเกษตรกรยุคใหมที่ตองการทำการเกษตร

แบบยั่งยืน

LoRa

USING WIFI

ใชสัญญาณอินเทอรเน็ต

สถานะ

วาลว

EV00020

เซ็นเซอรวัดระดับน้ำ

(Water level sensor)

ตั้งแต -15 ซม. ถึง +5 ซม.

เซ็นเซอรวัด

ความดันอากาศ

35

ซม.

LoRa

เทคโนโลยีสัญญาณ

การส�อสาร

สัญญาณ

อินเตอรเน็ต

(WiFi)

ตัวควบคุม

และสงสัญญาณ

(Mircrocontroller/

RF Transmitter)

ตัวควบคุมปมน้ำ

(Pump controller)

เกษตรกรออกแบบ

วางแผน และควบคุม

ปจจัยการผลิต

ไดดวยตนเอง

จัดการต้ังแตการปฏิรูปแปลง

เพาะปลูก จนถึงการขนยาย

ผลผลิตไดอยางมีประสิทภาพ

ลดตนทุน

เพ่ิมคุณภาพ

สรางผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีเพียงพอ

กับความตองการ

ของผูบริโภค

ลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม

ยกระดับมาตรฐาน

เกษตรกรรม สามารถแขง

กับตลาดโลกไดดวย

การเกษตรท่ีแมนยำ

และมีแบบแผน

เกษตรกรมีความสุข

เพ�อการใหปุย และฉีดพนสาร

ชีวภัณฑในข้ันตอนการบำรุงรักษา

โดรนเพ�อการฉีดพน

เพ�อตรวจสอบสุขภาพพืช

และวางแผนการบำรุงรักษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดรนเพ�อการสำรวจ

ตอบโจทยเกษตรกรยุคใหม สามารถทำไดดวยตัวเอง

แมนยำดวย

เทคโนโลยีทันสมัย
รวดเร็วกวา

แรงงานคนถึง 12 เทา 

ส่ังการดวยรีโมทคอนโทรล

ต้ังคาเสนทางบินไดอยางงายดาย

จดจำตำแหนงการฉีดพน

ไดอยางแมนยำ

เปรียบเทียบเวลา

การใหปุยน้ำทางใบใน

นาขาว 60 ไร 

คนใชเวลา 12 ชม.

โดรนใชเวลา 1 ชม.

ลดการสัมผัสสาร

เกษตรกรลดความเส่ียง

จากการสัมผัสโดยตรง

ลดตนทุนคาแรง

ประหยัดคาแรงใชเพียงแค 1 คน

ควบคุมโดรน ก็สามารถบำรุง

รักษาแปลงนาไดอยางแมนยำ

วองไวและท่ัวถึง

ลดตนทุนคาปุย

สามารถควบคุมปริมาณการใหปุย

ไดอยางแมนยำ และกระจายตัว

ไดอยางสม่ำเสมอ

โดรนการเกษตรคูโบตา หนึ่งในนวัตกรรมของคูโบตาที่ชวยเกษตรกรยุคใหมลดตนทุน และลดความเสี่ยงการแพสารเคมีที่ใชในการบำรุงรักษาทางการเกษตรไดอยางแมนยำ และมีประสิทธิภาพ 

โดรนเพ�อการเกษตรปจจุบัน แบงออกเปน 2 ประเภท
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เซนเซอรและเกตเวย IoT

(Field server

and IoT gateway)

การเช�อมตอขอมูลผาน IP

(IP Connection)

รายงานสถานะแปลงเพาะปลูก

DASHBOARD

ระบบการจัดการท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลทางการเกษตร นำมาวิเคราะหและสรุปผล 

สงไปยังเคร�องมือแสดงผลตางๆ นอกจากน้ียังแสดงภาพรวมใหเกษตรกรเขาใจไดงาย 

ใหขอมูลถูกตอง รวดเร็ว สามารถนำไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการทำการเกษตร

ไดอยางแมนยำขึ้น

เกษตรกรสามารถตรวจสอบขอมูล

ภาพรวมและเชิงลึกไดดวยตัวเอง

ปริมาณน้ำฝน

อุณหภูมิอากาศ

คาความเปน

กรด-ดางในดิน

ทิศทางลม
ปริมาณ

ออกซิเจนในน้ำ

ความเร็วลมคาการนำไฟฟา

เฉลี่ยในดิน

ความชื้นสัมพัทธ
ความอุดม

สมบูรณในดิน

ความเขมแสง

ระดับน้ำในแปลงนา

อุณหภูมิในดิน

ความชื้นในดิน

KAS Crop Calendar Application

สะดวก สมารท ตอบโจทยชีวิตเกษตรกร

ยุคดิจิทัล

ความพิเศษของ KAS Crop Calendar Application

เขาใจภาพรวมทุกขั้นตอน

การเพาะปลูก เพ�อการ

วางแผนการเพาะปลูก

ลวงหนาได

1
วางแผน

การเพาะปลูก

ดวยระบบแจงเตือน

การเพาะปลูก ทำงาน

ไดตรงตามเปาหมาย

2
เพาะปลูก

ไดแมนยำ

ดวยการเก็บบันทึกรายรับ -

รายจายในการเพาะปลูก

ชวยใหสามารถวิเคราะหขอมูล

เพ�อลดตนทุนที่ไมจำเปน

3
วางแผน

คาใชจาย

แสดงภาพรวมกิจกรรม

การเพาะปลูกทั้งหมด

รวมถึงขอมูลบัญชี

ในแตละแปลง

4
รายงาน

สรุปผล

สแกน QR Code เพ�อดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
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บอกเล่าข่าวคโูบต้า

สยามคูโบต้าวางแผนช่วยเหลือเยียวยาภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ในโครงการ KUBOTA On  
Your Side แก ่ ผู ้ ได ้รับผลกระทบในทุกภาคส ่วน  
ท้ังหน่วยงานรัฐ ประชาชนและลูกค้าของคูโบต้าผ่าน
มาตรการช่วยเหลือ ใน 3  แนวทาง คือ การสนับสนุน
รัฐด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือช่วยดูแลผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือในภาคประชาชน 
และการช ่วยเหลือเยียวยาลูกค ้าของสยามคูโบต ้า  
โดยมุ่งม่ันช่วยสังคมและคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ 
COVID - 19 ไปพร้อมกัน

• ด้านการสนับสนุนรัฐด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพื่อช่วย

ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

 » บริจาคเงินจ�านวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนจัดซื้อ 

อปุกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ สถาบนัป้องกนัควบคมุโรคเขตเมอืง 

สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

 » ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ภายใต้ 

กระบวนการผลิตตามมาตรฐานของ วิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ภายในโรงงาน

นวนคร จ.ปทุมธานี รวมทั้งสิ้น จ�านวน 23 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาล 

18 แห่ง 

 » ผลิต Automated Guided Vehicle (AGV) หุ่นยนต์ส่งยาและ

อาหาร รวมทั้งสิ้น จ�านวน 50 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาล 28 แห่ง 

เพื่อใช้รับส่งอาหารและยาในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 

สยามคูโบต้า ร่วมใจ
สู้ภัย COVID - 19

 » เปิดศูนย์บริการซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจรุ่น Bird Ventilator  

ในโรงงานนวนคร โดยร่วมกับ กลุ่มโตโยต้า และเอสซีจี  

พร ้อมรับ-ส ่งให ้ โรงพยาบาลทั่ วประเทศฟรี ซึ่ ง เป ็น 

เคร่ืองช่วยหายใจส�าหรับผู้ป่วยขั้นต้น ได้ด�าเนินการส่งมอบ

เคร่ืองช่วยหายใจรวมทั้งสิ้น จ�านวน 298 เคร่ือง ให้แก่  

โรงพยาบาล 42 แห่ง

• ด้านการช่วยเหลือภาคประชาชนและผู้ท่ีได้รบัผลกระทบ 
สยามคโูบต้าไดเ้น้นการใหค้วามช่วยเหลือไปทีก่ลุม่เกษตรกรและ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านกิจกรรม ดังนี้

 » KUBO Mask ต้านภัย COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย 

แบบผ้าซึ่งได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

แนะน�า ให้แก่เกษตรกรโดยร่วมมือกับร้านค้าผู้แทนจ�าหน่าย 

ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 40,000 ช้ิน เพื่อส ่งเสริมให ้

สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19
 » โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู ้ได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยร่วมกับ กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ (MOU) อบรมองค์ความรู้ด้านการท�าเกษตรและ 

การฝ ึกขับเคร่ืองจักรกลเกษตรคูโบต ้า ที่ผ ่านการรับรอง 

ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ่ายทอดไปยังกลุ ่ม 

ผู้ถูกเลิกจ้าง สร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

• ด้านการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าท่ีเช่าซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตร สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ให้การสนับสนุนด้วยมาตรการ

พักช�าระค่างวด เพื่อช่วยเหลือลูกค้าตามระดับผลกระทบของลูกค้า

แต่ละราย ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

ให้แก่ลูกค้า

“สยามคูโบต้า... เคียงข้างและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม 
พร้อมส่งมอบก�าลังใจและความห่วงใย แก่ผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ เพื่อให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน”
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ข่าวสารทันโลก

ทีม่า : https://www.thairath.co.th/news/local/1933679

เกษตรกรมักเช่ือว่าใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากจะให้ผลผลิตดี ซึ่งความเช่ือน้ีเป็นความเช่ือที่ผิดที่ให้ผลตรงกันข้าม น่ันก็คือ ผลผลิตจะลดลง  

ท�าให้ดนิเสือ่มสภาพ แถมยงัเพิม่ต้นทนุอกีต่างหาก เพราะว่าพชืแต่ละชนิดต้องการธาตอุาหารไม่เหมอืนกนั และข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาของการเจริญเตบิโต

ของพชืชนิดน้ันๆ รวมถงึดนิแต่ละแห่งก็มธีาตอุาหารไม่เหมอืนกนั

กรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร จึงได้ร่วมกันพัฒนา

แอปพลเิคชัน “รูจ้รงิ พชื ดนิ ปุ๋ย” โดยแอปพลเิคชันสามารถวเิคราะห์
คุณลักษณะเบื้องต้นของดินให้เกษตรกรทราบผลในระยะเวลาที่รวดเร็ว  

พร้อมให้ค�าแนะน�าสูตรปุ ๋ย ปริมาณการใช้ปุ ๋ยที่เหมาะสมเพียงพอ 

ต่อความต้องการของพชื 3 สตูร เพือ่เป็นตัวเลอืกให้เกษตรกร รวมถึง 

ให ้ค�าแนะน�าการปรับสภาพความเป ็นกรดด ่างของดินด ้วยปูน 

ทางการเกษตร โดยที่ไม่ต้องเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห ์

ธาตอุาหาร หรือใช้ชุดตรวจสอบและรอผลการวเิคราะห์แต่อย่างใด ซึง่ขณะน้ี 

มฐีานข้อมลูพชืและดนิให้บริการแล้ว 63 ชนิด ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกู 

ทั่วประเทศ ถือเป็นแอปพลิเคชันแรกและแอปพลิเคชันเดียวในประเทศ 

ทีใ่ห้ความรู้การเกษตรได้อย่างครบถ้วนทัง้ด้านพชื ดนิ ปุย๋ และมคีวามสะดวก 

รวดเร็ว แม่นย�า ใช้งานง่าย และยงัลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรอกีด้วย เพยีงแค่ 

ดาวน์โหลดแอปพลเิคชันลงในอปุกรณ์แทบ็เลต็ สมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบยีน

และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ให้ครบถ้วน เพยีงเท่าน้ีคณุกส็ามารถเริม่ต้น

การใช้งานแอปพลเิคชัน “รู้จริง พชื ดนิ ปุย๋” ได้อย่างง่ายดาย

วธิดีาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “รู้จริง พชื ดนิ ปุ๋ย”

แอปพลิเคชัน 
“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย”

scan QR Code เพือ่ดาวน์โหลด 

แอปพลเิคชัน “รู้จริง พชื ดนิ ปุย๋”

• ดาวน์โหลด แอปพลคิชนั Testfilght 

• scan QR Code เพือ่ดาวน์โหลด 

แอปพลเิคชัน “รู้จริง พชื ดนิ ปุย๋”

Android

IOS
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เกษตรในอดีต 
จนถึง 

Smart Farming
หากย้อนกลับไปในยุคอดีต วิถีชีวิตของเกษตรกรคือชีวิต 

ที่แขวนไว้บนความไม่แน่นอน ทุกอย่างข้ึนอยู่กับสภาพลม ฟ้า 

อากาศ เพียงอย่างเดียว จากน้ันมนุษย์จึงได้เร่ิมคิดค้นผลิตสิ่งที่

ท�าให้ชีวติมคีวามปลอดภัยและคาดเดาได้มากข้ึน เช่น เคร่ืองสบูน�า้ 

ที่จะท�าให้พืชพรรณเติบโตได้แม้หน้าแล้ง รถไถนาที่ไม่ต้องไปใช ้

วัวหรือควายให้มันเหนื่อยอ่อน หรือแม้แต่ยาฆ่าแมลง ที่ท�าให้เรา

ไม่ต้องกังวลในเรื่องความเสียหายของผลิตผล

ไม่ว่าในอดีตเราจะผลิตคิดค้นเคร่ืองอะไรข้ึนมามากมาย 

อุปกรณ์เหล่านั้นก็ยังจะต้องใช้แรงงานของคนอีกมากอยู่ดี แต่ใน

ปัจจุบันยุคสมัยใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและท�าให้การท�าการ

เกษตรง่ายและเบาแรงขึ้น เกษตรกรยุคใหม่ หรือ Smart Farmer 

เป็นยุคที่คนจะสามารถใช้แรงงานที่น้อยลง แต่สามารถสร้าง

ผลผลติได้เท่าเดมิ หรือมากข้ึนกว่าเดมิได้อย่างง่ายดาย เพราะด้วย 

เทคโนโลยีอย่างระบบของ AI ปัญญาประดิษฐ์ และ IoT (ไอโอที) 

ทีเ่ช่ือมต่ออปุกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน มาไว้ในอปุกรณ์

ควบคุมชิ้นเดียว

ทีม่า : https://thematter.co/brandedcontent/kubota-smartfarming-01/92011

พูดให้เห็นภาพก็คือ ต่อจากนี้ชีวิตของ Smart Farmer หรือเกษตรกรยุคใหม่ จะสามารถ

ควบคุมการท�างานของอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบรดน�้า โดรนพ่นปุ๋ย หรือ 

รถที่สามารถด�านาได้ด้วยตัวเอง ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเล็กๆ ที่พกติดตัวไปได ้

ทุกที่

เทคโนโลยีเกษตร

ร่วมสนกุลุ้นรบัของรางวลั  
กับกิจกรรมตอบค�าถามเกม 

“รู้หรือไม่ว่า...?”    เพียงท่านตอบค�าถามทั้ง 4 ข้อ ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
  เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ 
จากสยามคูโบต้าได้แล้วง่ายๆ พร้อมเล่นเกมแล้ว คลิกเลย

ตรวจสอบรายชือ่ผู้โชคดีได้ท่ี 
วารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์  
ฉบับเดือนธันวาคม
ผ่านช่องทางออนไลน์ดังน้ี
• LINE : @Siamkubota
• Facebook : Siam Kubota club
• www.siamkubota.co.th
ได้ตัง้แต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป

Line@ Siamkubota

หรอืสแกน QR Code

หรอื

คลิกเลย

พร้อมเล่นเกมแล้ว

เพิม่เพือ่น Line : @Siamkubota  
หรือสแกน QR Code  
พมิพ์ค�าว่า “เพือ่นเกษตรออนไลน์”
เพือ่ร่วมสนุก และตอบค�าถาม  
คลกิลงิก์ทีไ่ด้รับพร้อมตอบค�าถาม 
ให้ถกูต้อง และครบถ้วน

1

2

3

กตกิาในการร่วมสนุก

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 ธันวาคม 2563 

ลุ้นรบั : Xiaomi BEABORN Polyhedron   
 Chest Bag กระเป๋าสะพายข้าง 
 พร้อมพอร์ต USB สดุเท่ห์

มูลค่า 999 บาท จ�านวน 100 รางวลั
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