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   ฟ�ตปอด ฝ�กหายใจ ช�วยลดความเส�่ยงโคว�ด-19
   หน�ากากอนามัย ใช�แล�วทิ�งอย�างไรให�ถูกว�ธี

สัมภาษณ�เกษตรกรตัวจร�ง
ในการปลูกมันสำปะหลัง

วารสารเพ�่อนเกษตรออนไลน� เดือนธันวาคม 2564

HAPPY NEW YEAR



สวัสดีลูกค้าคนพิเศษของคูโบต้าทุกท่านค่ะ เข้าสู่เดือน
สุดท้ายของปี 2564 กันแล้วนะคะ เวลาผ่านไปรวดเรว็มากๆ 
เลย ซึ่งปีนี้เป็นปีท่ีเราต่างก็ได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ท่ียังคงแพร่ระบาดกันท่ัวโลก อีกท้ังสถานการณ์อุทกภัย 
ซึ่งส่งผลกระทบเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมากกับพี่น้อง 
เกษตรกรไทยในบางพื้นท่ี ทางสยามคูโบต้าขอส่งก�าลังใจ  
และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่าน เราจะสู้ ไปด้วยกันเพื่อให ้
ผ่านพ้นวกิฤตในครัง้นี้ 

สยามคูโบต้าได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือ 
พี่น้องประชาชน และมอบการดูแลท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า
ครอบครัวสยามคูโบต้า น้ันก็คือการส่ง “กล่องอิ่มใจ”  
ส�าหรบัผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 และ “กล่องอุน่ใจ” 

ส�าหรบัผู้ติดเช้ือโควดิ-19 รวมถงึมอบถงุยังชพีเครือ่งอปุโภค
บรโิภค เพือ่เป็นก�าลังใจให้กับผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากอทุกภยั
ในครัง้น้ี 

ส�าหรับวารสารเพื่อนเกษตรฉบับเดือนธันวาคมน้ี  
เราได้มีการปรบัโฉมรปูเล่มใหม่ พร้อมอดัแน่นไปด้วยเน้ือหา
สาระความรูเ้ก่ียวกับการเกษตร และเทคโนโลยอีย่างครบครัน  
สุดท้ายน้ีดิฉันต้องขอสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 ล่วงหน้านะคะ  
ขอให้ท่านและครอบครวัมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และมพีลังใจ 
ท่ีดค่ีะ

แล ้วพบกันใหม่ในวารสารเพื่อนเกษตรป ี  2565  
กันอีกครั้งนะคะ เราจะกลับมาให้ทุกท่านได้รับสาระความรู้  
และความบนัเทิงอย่างเช่นเคยค่ะ

ขอบคณุค่ะ

บรรณาธิการ
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ปลูกมันส�าปะหลังอย่างไร

ให้ได้ผลผลิตสูง

โดย 7 วันก่อนเร่ิมท�ำกำรเตรียมดนิ คณุอนันต์ จะท�ำกำรโรยข้ีววั 

ผสมข้ีไก่ที่ผ่ำนกำรตำกแดดแล ้วลงแปลงเพำะปลูกท�ำให ้ดิน 

มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึนแทนกำรใส่ปุ ๋ยรองพื้นก่อนกำรปลูก  

หลังจำกน้ันจึงเร่ิมท�ำกำรเพำะปลูกและดูแลรักษำมันส�ำปะหลัง 

ตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก โดยขั้นตอนกำรดูแลรักษำมันส�ำปะหลัง 

ของคณุอนันต์น้ันจะพเิศษกว่ำเกษตรกรท่ำนอืน่ คอื การให้อาหารเสริม

ทางใบ เพือ่ป้องกนักำรระบำดของเพลีย้แป้งและเพลีย้ไฟ นอกจำกน้ัน 

ยังช่วยสร้ำงแป้งให้กับมันส�ำปะหลังได้โดยตรง ซึ่งจะท�ำกำรฉีดพ่น 

ช่วงประมำณ 10 โมง หรอืหลงั 5 โมงเยน็ เน่ืองจำกเป็นช่วงทีป่ำกใบพชื 

เปิดเต็มที่ พืชจะใช้ประโยชน์จำกอำหำรเสริมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

และเมือ่อำยมุนัส�ำปะหลงัครบ 18 เดอืนกจ็ะท�ำกำรเกบ็เกีย่วทนัท ีเน่ืองจำก

มันส�ำปะหลงัจะสะสมแป้งเต็มที ่ มีน�ำ้หนักสงูสดุ ท�ำให้ขำยได้รำคำสงู 

แต่ถ้ำหำกมันส�ำปะหลังที่มีอำยุเกิน 10 เดือนข้ึนไป ได้รับผลกระทบ 

จำกภัยแล้งต้องท�ำกำรเกบ็เกีย่วทนัที

อีกหน่ึงเคล็ดลับที่ส�าคัญของคุณอนันต์ คือกำรปลูกมันส�ำปะหลัง

ต่อทนัทหีลงัเกบ็เกีย่วเสร็จ เพือ่ป้องกันภยัแล้ง ลดกำรเกดิวชัพชืในแปลง  

และช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต ซ่ึงก่อนกำรปลูกต้องใส่ปุ ๋ยรองพื้น  

เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรในดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และที่ขำดไม่ได้ 

ส�ำหรับกำรดูแลรักษำมันส�ำปะหลังฉบับคุณอนันต์ น้ันก็คือการให้ 

อาหารเสริมทางใบ

จากบทความจะเห็นได ้ว ่า ถ ้าหากเกษตรกรใส่ใจ 
รายละเอียดต้ังแต ่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก  
การดู แลรักษา การเ ก็บเ ก่ียว และการจัดการหลัง 
การเก็บเ ก่ียว ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต ้นทุน  
และเพิ่มก�าไรให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก

1. พืน้ท่ีทีท่�าการปลูกมันส�าปะหลังมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จะต้อง 
 ท�าการเปล่ียนพชืปลกูเป็นอ้อย หรอืพชืบ�ารงุดนิ เพือ่ป้องกัน 
 การระบาดของโรคและแมลง และยังเป็นการเพิ่มปุ๋ยในดิน 
 ได้อกีด้วย 
2. วิธีการคัดเลือกท่อนพันธุ์มันส�าปะหลัง คือ ปราศจากโรค  
 ปราศจากแมลง อายุ 12 เดอืนข้ึนไป และไม่มบีาดแผลบรเิวณ 
 ท่อนพนัธ์ุ

ฉีดปุย๋ทางใบ

คร้ังที ่1

ฉีดปุย๋ทางใบ คร้ังที ่1
ใส่ปุย๋ คร้ังที ่1 : 46-0-0  

ก�าจดัวชัพชื คร้ังที ่1

ใส่ข้ีววัและขี้ไก่ลงแปลง

ไถระเบิดดนิดาน

ไถบุกเบิก : ผาน 3

ไถพรวน : ผานพรวน

ปลูก

ฉีดคุมวชัพชื

แบบแห้ง

ปุย๋รองพืน้ปลูก
เก็บเกีย่ว :  

เคร่ืองขดุมันส�าปะหลงั

ฉีดปุย๋ทางใบ

คร้ังที ่3

ก�าจดัวชัพชื 

คร้ังที ่2 
(ไกลโฟเซต)

ก�าจดัวชัพชื 

คร้ังที ่2

ฉีดปุย๋ทางใบ

คร้ังที ่2

ก�าจดัวชัพชื 

คร้ังที ่1 
(กรัมมอ็กโซน)

เกบ็เกีย่ว :  

เคร่ืองขดุมันส�าปะหลงั

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ปฏทิินการเพาะปลกูมันส�าปะหลงั

การปลูกมันส�าปะหลังให้ ได้ผลผลิตสูงน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นวันนี้จะแนะน�าให้ทุกคนได้รู้จักกับ คุณอนันต์ บุญสมปอง  
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี อดีตรองผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ซ่ึงสามารถผลิต 
มันส�าปะหลงัสดได้ 2,000 ตนัต่อปี บนพืน้ท่ีกว่า 700 ไร่ รายได้เฉลีย่ปีละ 3,400,000 บาทต่อปี เรามาดเูทคนคิการเพาะปลกู 
มนัส�าปะหลงัของเกษตรกรท่านนีกั้นว่าปลกูอย่างไรให้ได้ผลผลติสงู

เทคนิคพเิศษส�าหรบัการปลกูมันส�าปะหลงั
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เทคโนโลยีเกษตร

เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเกบ็ข้อมลูด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ ทัง้ สภำพดนิ สภำพน�ำ้ อณุหภมู ิควำมชืน้ ปริมำณแสง  

พืน้ทีเ่พำะปลกู สถำนกำรณ์เจริญเตบิโต ฯลฯ ซึง่จะท�ำให้เข้ำใจถงึปัญหำและควำมต้องกำรทีแ่ตกต่ำงกนัไปในแต่ละพืน้ที่  

ช่วยหำแนวทำงกำรท�ำกำรเกษตรทีเ่หมำะสม แม่นย�ำและมปีระสทิธิภำพสงูสดุให้กบัเกษตรกรทีส่�ำคญัคอื เรำสำมำรถ

น�ำข้อมลูทีม่อียูม่ำต่อยอดควบคูก่บัปัญญำประดษิฐ์ (AI) เช่น กำรน�ำ AI ช่วยควบคมุดแูลแปลงพชื โดยเกษตรกร 

แทบจะไม่ต้องลงไปคลกุคลด้ีวยตวัเอง น�ำมำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของวัชพชืในแปลงเกษตร เพือ่หำวธีิก�ำจดัได้ตรงจดุ  

หรือน�ำมำวเิครำะห์ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสภำพดนิฟ้ำอำกำศ เพือ่ช่วยลดควำมเสีย่งกำรเกดิโรค เพิม่ผลผลติให้สงูข้ึน 

เป็นกำรประยกุต์ศำสตร์ควำมรู้ทีห่ลำกหลำย ทัง้ชีววทิยำ เคม ี และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร เพือ่พฒันำจลุนิทรีย์ 

ทีก่ำรใช้งำนทำงกำรเกษตร กำรดดัแปลงยนีปรับปรุงพชืหรือสตัว์ให้เกดิเป็นผลติภณัฑ์ ธุรกจิ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ด้ำนกำรเกษตรเทคโนโลยชีีวภำพถกูเร่ิมน�ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในวงกำรเกษตร เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกจลุนิทรีย์ 

ในดนิเพือ่กระตุน้ให้เกดิกำรเตบิโตและทนต่อสภำวะแล้ง ทนทำนต่อวชัพชื ลดกำรใช้ปุย๋และยำฆ่ำแมลง หรือแม้แต่ 

กำรปรับปรุงพนัธ์ุสตัว์ให้ทนทำนต่อโรคระบำด

ทีผ่่ำนมำวถิชีีวติของเกษตรกรแขวนไว้บนควำมเสีย่ง ทกุอย่ำงขึน้อยูก่บัสภำพดนิฟ้ำอำกำศซึง่ยำกทีจ่ะควบคมุ จนเกดิเป็น 

ปัญหำผลผลติทีไ่ม่แน่นอน จงึเกดิเป็นเทรนด์กำรจดักำรฟำร์มรูปแบบใหม่ๆ ทีช่่วยเพิม่ประสทิธิภำพกระบวนกำรผลติ  

ควบคุมปัจจัยกำรเติบโตของพืชและสัตว์ และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเร่ืองควำมเสียหำยของผลิตผล 

ตัวอย่ำงฟำร์มรูปแบบใหม่ที่ก�ำลังเป็นที่นิยม ได้แก่ กำรท�ำโรงงำนปลูกพืชระบบปิด (Plant Factory) ที่ควบคุม 

สภำพแวดล้อมได้ ทัง้กำรให้น�ำ้ ให้แสง อณุหภูมแิละควำมช้ืนทีเ่หมำะสม ซึง่นอกจำกจะช่วยให้พชืเจริญเติบโตได้ดแีล้ว  

ยงัสำมำรถปลกูพชืนอกฤดกูำลได้ เทรนด์กำรท�ำเกษตรแนวตัง้ (Vertical Farm) ทีเ่หมำะส�ำหรับกำรท�ำเกษตรในเมอืง 

แก้ปัญหำขำดพืน้ทีเ่พำะปลกู รวมถงึเทรนด์กำรท�ำ “ฟำร์มเลีย้งแมลง” แหล่งโปรตนีแห่งอนำคตทีท่ัว่โลกก�ำลงัจบัตำ

กำรทีป่ระเทศไทยเป็นเมอืงร้อนส่งผลให้สนิค้ำเกษตรต่ำงๆ ทีม่ผีวิเปลอืกบำงง่ำยต่อกำรเน่ำเสยี จนท�ำให้เกษตรกร 

ขำยผลผลติได้ไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย จงึเป็นทีม่ำของกำรพฒันำนวตักรรมทีก่�ำลงัเป็นทีส่นใจอย่ำงบรรจภุณัฑ์ทีย่ดือำยุ 

และเกบ็รักษำทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม กระบวนกำรยดือำยแุบบไม่ใช้สำรเคม ีรวมถงึระบบกำรตรวจสอบคณุภำพผลผลติ

ทีส่ะดวกแม่นย�ำไม่ท�ำลำยผลผลติ และนวตักรรมทีใ่ช้ในกำรขนส่งได้รวดเร็วหลงักำรเกบ็เกีย่ว เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ 

ควบคุมบรรยำกำศด้วยโอโซน ซึ่งช่วยยืดอำยุผลไม้กลุ่มเบอร่ี ท�ำให้เกษตรกรสำมำรถเปลี่ยนกำรขนส่งผ่ำนทำงเรือ 

แทนเคร่ืองบนิ หรือกำรพฒันำสำรเคลอืบผวิชนิดใหม่ โดยฝีมอืสตำร์ทอพั AgTech ไทย เป็นต้น

6 

การเกษตรดิจิทัล

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง

การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่

เทรนด์การท�าเกษตรยุคใหม่ที่น�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) รวมถึงช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร 
เพิ่มคุณภาพให้แก่ผลผลิต ช่วยลดต้นทุนในการท�าเกษตร วันน้ีเราจะมาแนะน�าเทรนด์นวัตกรรม
การเกษตรท่ีเหมาะกับประเทศไทย เพ่ือน�าไปพัฒนาการท�าการเกษตร และสร้างโอกาสใหม่ๆ  
ให้กับธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

เทรนด์ “AGTECH”  

เปลีย่นอนาคต “การเกษตร” ไทย

แม้ควำมต้องกำรผลผลิตด้ำนกำรเกษตรจะเป็นที่ต้องกำรเพิ่มข้ึนตำมจ�ำนวนประชำกรโลกแต่ในทำงกลับกันจ�ำนวน

เกษตรกรปัจจบุนักลบัลดน้อยลงเข้ำไปทกุท ีนวตักรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร หุน่ยนต์ โดรน และระบบอตัโนมตัต่ิำงๆ  

จงึมบีทบำททีส่�ำคญั เพือ่ช่วยให้เกษตรกรประหยดัเวลำ ประหยดัแรงงำน แต่ยงัคงสร้ำงผลผลติได้เท่ำเดมิ (หรือมำกข้ึน

กว่ำเดมิ) แต่ประโยชน์ของกำรใช้นวตักรรมเหล่ำน้ี ไม่ได้มดีแีค่กำรเป็นเคร่ืองทุน่แรง แต่ยงัหมำยถงึประสทิธิภำพทีเ่พิม่ข้ึน 

ต้นทนุถกูลง และพฒันำคณุภำพชีวติดีๆ  ให้กบัเกษตรกรโดยไม่รู้ตวั เช่น หุน่ยนต์ AI ตวัแรกของอสิรำเอลทีจ่ะท�ำงำน 

อตัโนมตัเิมือ่ดอกไม้พร้อมส�ำหรับกำรผสมเกสรในอณุหภมูแิละควำมช้ืนเหมำะสม ช่วยให้โอกำสส�ำเร็จเพิม่ข้ึนมำกกว่ำ

ปล่อยไว้ตำมธรรมชำต ิหรือกำรน�ำโดรนไปใช้ในกำรปลกูข้ำวได้อย่ำงแม่นย�ำและสำมำรถเพิม่ผลลติได้ถงึสองเท่ำ

เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ขอบคณุข้อมลูจาก : https://www.nia.or.th/AgTechTrends

แม้จะรู้ว่ำนวตักรรม AgTech จะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชพี แต่ด้วยโครงสร้ำงอตุสำหกรรมกำรเกษตร ทีส่่วนมำก 

เป็นกำรท�ำกำรเกษตรขนำดปำนกลำงถึงเล็ก ท�ำให้ตัวเกษตรกรไม่สำมำรถลงทุนซื้อนวัตกรรมมำเป็นของตัวเองได้  

จงึเกดิเป็นเทรนด์บริกำรทำงธุรกจิเกษตรทีใ่ห้เกษตรกรสำมำรถเช่ำยมืนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรได้ เช่น ระบบจองโดรน 

พ่นปุย๋ พ่นยำฆ่ำแมลง ระบบจองเคร่ืองจกัรด้ำนกำรเกษตร ฯลฯ รวมถงึบริกำรแพลตฟอร์มขำยผลผลติกำรเกษตร 

ออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง แก้ปัญหำกำรกดรำคำผลผลิต  

และช่วยเชือ่มโยงเกษตรกรกบัผูบ้ริโภค โรงงำนอตุสำหกรรม หรือร้ำนอำหำรช่วยให้ค้ำขำยได้อย่ำงต่อเน่ือง

บริการทางธุรกิจเกษตร
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เกษตรกรมีรายได้ท่ีแน่นอนจากนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3) และประกันราคารับซ้ือ 
จากโรงงานน�้าตาล (อ้อย)

พืช ราคารับประกัน ระยะเวลาโครงการ

ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน  (ไม่เกิน 30 ตัน) รอบที่ 1 ส�าหรับผู้ปลูกข้าว  
ตั้งแต่ เม.ย. 2564 – ต.ค. 2564 และ  

ภาคใต้ มิ.ย. 2564 – ก.พ. 2565ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน  (ไม่เกิน 14 ตัน)

มันส�าปะหลัง 2.50 บาท/กิโลกรัม  (ไม่เกิน 100 ตัน) พ.ย. 2564 – พ.ค. 2566

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บาท/กิโลกรัม  (ไม่เกิน 30 ไร่) พ.ย. 2564 – เม.ย. 2566

ยางพารา* 60 บาท/กิโลกรัม ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565

ปาล์มน�้ามัน* 4 บาท/กิโลกรัม  (ไม่เกิน 25 ไร่) ก.ย. 2564-ก.ย. 2565

อ้อย 1,000 บาท/ตัน ฤดูกาล 2564/2565 และ 2565/2566

*หมายเหตุ นโยบายประกันรายได้ผ่านการเห็นชอบหลักการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอย่างเป็นทางการต่อไป  
 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564)

พืชมูลค่าสูง สมุนไพร และผลไม้
มีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะในตลาดส่งออก

มูลค่าส่งออก ม.ค.-ส.ค. 2564 

สมุนไพร ผลไม้

ข้อมูลจาก ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

82% 60%

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

• การแปรรปูสินค้าเกษตร

• การท�าเกษตรปลอดภยั ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน

แนวโน้มภาคการเกษตร 2565
คาดการณ์ GDP 

ภาคเกษตรเติบโตขึ้น  2-3% 

• การใช้ข้อมูลเพือ่จดัการแปลง  
เช่น การน�า AI ช่วยควบคมุดแูลแปลงพชื 

• เครือ่งจกัรกลเกษตร โดรนและระบบอตัโนมัติ

• เทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  
เช่น การปรบัปรงุพนัธ์ุให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

• การจดัการฟาร์มรปูแบบใหม่ เช่น การท�าโรงงาน 
ปลูกพชืระบบปิด ท่ีควบคมุสภาพแวดล้อมได้

• การจดัการหลังการเก็บเกีย่วและขนส่ง  
เช่น การใช้เทคโนโลยเีพือ่ควบคมุความสดของผลผลิต

• บรกิารทางธุรกิจเกษตร เช่น ระบบจองเครือ่งจกัร 
ด้านการเกษตร

เทรนด์เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ

ข้อมูลจาก ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ การปรับตัวของ
เกษตรกรสู่การเป็น “เกษตรกรวิถีใหม่” ให้มีความเข้าใจในนวัตกรรมการเกษตร และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ส่งผลให้รปูแบบการด�าเนินชวีติในปัจจบัุน มีความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 

การช�าระเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอีกทางเลอืกทีป่ลอดภยั ลดความเสีย่ง หากต้อง 
ไปที่พื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่แออัดอีกทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถท�ารายการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการออนไลน์ที่ครอบคลุม
จากสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง…

จ่ายบิลง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ SKL 
รองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ บริการดี ๆ ฟรีค่าธรรมเนียม… 
ช่วยให้การช�าระเงินค่างวด เป็นเรื่องง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น แม้ ไม่มีบัตรช�าระค่างวด  
SKL Easy Pay (เอสเคแอล อซ่ีี เพย์) ก็สามารถช�าระด้วยการสร้างบาร์โค้ด ควิอาร์โค้ด  
รวมถึงการช�าระเงินออนไลน์ ครอบคลุม 5 ธนาคาร

ผ่านแอปธนาคารที่คุณม ีรองรับบริการที่คุณ คุ้นเคย…
อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันธนาคาร (Internet Banking/Mobile Banking)  
เป็นอีกหน่ึงช่องทางที่อ�านวยความสะดวกในการช�าระเงินค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคาร หรือบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบธนาคารที่คุณใช้บริการในปัจจุบัน  
รองรับการช�าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน 6 ธนาคารชั้นน�าที่ร่วมให้บริการ  
ได้แก่ ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย 
ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเหต:ุ 
• “จ่ายบลิ” คอืการช�าระค่าสนิค้าและบรกิารของสยามคูโบต้าลสีซิง่ ได้แก่ ค่างวด ค่าภาษ ีค่า พ.ร.บ. ค่าธรรมเนยีม  
 หรอืค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 
• ส�าหรบั เอสเคแอล โมบายแอปพลเิคชัน (SKL Mobile Application) และ เอสเคแอล อ ีเซอร์วสิ (SKL e-Service)  
 ให้บรกิารเฉพาะการช�าระค่างวดเท่าน้ัน
• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีศู่นย์ลกูค้าสมัพนัธ์สยามคูโบต้า ลสีซิง่ โทร.1317

บริการเชื่อมต่อการช�าระเงินผ่าน
เว็บไซต์ รองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
ทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็น คอมพวิเตอร์  
แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน สามารถ 
เข้าใช้งานได้ที่

บริการล่าสุดจาก SKL สามารถ 
ช�าระเงินออนไลน์ ได้ง่าย ๆ เพียง 
ดาวน์ โหลดแอปฯ รองรับระบบ 
ปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android 
ค้นหาพิมพ์ SKL-Mobile

เชื่อมต ่อทุกฟังก ์ชันมาไว้ ในไลน์ 
แอปพลิเคชันยอดฮิตที่ทุกเครื่อง
ต ้องมี กดเพิ่มเพื่อนและสมัคร 
ใช้บริการ ได้ที่

เอสเคแอล โมบายแอปพลิเคชัน  

(SKL Mobile Application)

เอสเคแอล คอนเนค  

(SKL Connect)

เอสเคแอล อี เซอร์วิส  

(SKL e-Service)

คนหาพิมพ SKL-Mobile

ศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ หรอื
สแกนควิอาร์โค้ดwww.skl.co.th/eservice/payment
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Lifestyle

ช่วยลดความเสี่ยง 
COVID-19

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อ 

ระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่ งอำกำรของโรคมักจะรุนแรง ข้ึน 

เมื่อมีกำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรัสไปยังบริเวณปอด ซึ่งปอด 

เป็นอวยัวะทีส่�ำคญัของระบบทำงเดนิหำยใจ หำกปอดมปีระสทิธิภำพ

กำรท�ำงำนทีด่ ีกจ็ะเป็นปัจจยัหน่ึงทีช่่วยลดควำมเสีย่งในกำรตดิโรค 

และควำมรุนแรงของ COVID-19 ได้ โดยหลักการส�าคัญ 
ของการบริหารปอดคือ  “การฝึกการหายใจท่ีดี  
หรือการหายใจที่มีประสิทธิภาพ”

คือกำรฝึกและพฒันำกล้ำมเน้ือทีช่่วยในกำร

หำยใจ ได้แก่ กล้ำมเนือ้กระบงัลม และกล้ำมเน้ือ 

ยึดซี่ โครง สำมำรถท�ำได ้โดยน�ำมือข ้ำงนึง 

วำงไว้บนหน้ำท้อง และน�ำมอือกีข้ำงวำงไว้บนหน้ำอก 

วธิกีารฝึกการหายใจ

ประโยชน์ของการฝึกหายใจ

ในจังหวะที่หายใจเข้า ให้สูดหำยใจเข้ำลึกๆ  

ทำงจมูกจะสัมผัสได้ถึงกำรเคลื่อนไหวของท้อง

จำกมอืข้ำงทีว่ำงไว้บริเวณหน้ำท้องทีม่กีำรพองออก 

และในจังหวะท่ีหายใจออก ให้หำยใจออก 

ทำงปำกโดยให้ท�ำปำกในลกัษณะของกำรเผยอปำก 

คล้ำยกบักำรเป่ำเทยีน ซึง่เทคนิคดงักล่ำวเรียกว่ำ 

“Pursed lip breathing” 

กำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ กำรฝึกหำยใจแบบ Pursed lip 
breathing จะช่วยเพิ่มปริมำตรของอำกำศในขณะที่หำยใจ

เข้ำและออก ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดภำวะหลอดลมตีบได้  

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรฝึกหำยใจออกเป็นระยะเวลำ  

2 เท่ำของระยะเวลำทีห่ำยใจเข้ำ

คือ ร่ำงกำยจะรู้สึกผ่อนคลำย ช่วยลดควำมเครียด และ 

ช่วยในกำรขับเสมหะ ส่วนผลของกำรฝึกหำยใจในระยะยำว  

จะช่วยให้กำรท�ำงำนของปอดดีข้ึน และยังช่วยลดควำมเสี่ยง 

รวมถงึควำมรุนแรงของโรคระบบทำงเดนิหำยใจได้

ทีม่าข้อมูล : อำจำรย์กติรว ีจริรัตน์สถติ อำจำรย์ประจ�ำสำขำกำรสร้ำงเสริมสขุภำพเชิงนวตักรรมคณะสำธำรณสขุศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

ฟิตปอด ฝึกหายใจ ฟิตปอด ฝึกหายใจ 

ถอดหน้ากากอนามัย
โดยไม่สัมผัส 
ตัวหน้ากาก

พับหรือม้วน 
หน้ากากอนามัย

ใช้สายคล้องหูพัน 
รอบหน้ากากอนามัย

ทิ้งใส่ถุงพลาสติก 
และรัดปากถุงให้แน่น

เขียนบนถุงพลาสติก 
ให้ชัดเจนว่า ขยะติดเชื้อ

ทิ้งถุงพลาสติก 
ลงถังขยะติดเชื้อ

ล้างมือให้สะอาด 
ด้วยสบู่หรือ 

เจลแอลกอฮอล์

หน้ากากอนามัย  ใช้แล้วทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี
Save ตัวเอง   Save พนักงานเก็บขยะ

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 
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กิจกรรมตอบค�าถาม

วารสารเพื่อนเกษตร ออนไลน์

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

วารสารเพื่อนเกษตรชวนคุณ 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา และปรับปรุง 
วารสารเพื่อนเกษตร ให้เป็นวารสาร 

ที่มีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านต่อไป 
ให้มากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

 @Siamkubota

 Siam Kubota club

 www.siamkubota.co.th

ตั้งแต่วันที ่
11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1) ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ท่านแรกที่ตอบค�าถามถูกต้อง และครบถ้วน
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลผู้ตอบแบบสอบถาม เพียงครอบครัวละ 1 ท่านเท่านั้น ในกรณีที่เป็นคนในครอบครัว และนามสกุลเดียวกัน  
 และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
 ตรวจสอบและพบการกระท�าใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกติกาหรือเงื่อนไขของกิจกรรม
3) ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่่นแทนได้
4) ขอสงวนสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5) ผลการพิจารณาผู้ที่ ่ได้รับรางวัลของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6) ผู้ได้รับรางวัลตกลง และยินยอมให้บริษัท ประกาศรายชื่อ-สกุล ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ หากได้รับรางวัล
7) พนักงานบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด, บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่่ง จ�ากัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์์เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับของรางวัลใดๆ

ร่วมตอบค�าถาม และข้อเสนอแนะให้ครบถ้วนทุกข้อ 
เพียงเท่าน้ีท่านก็มีสิทธ์ิรับของรางวัลสุดพิเศษจาก
สยามคูโบต้าได้แล้วง่ายๆ ถ้าท่านพร้อมแล้ว คลิกเลย  

กติกาในการร่วมสนุก

หรือ 
Scan QR CODE

คลิกที่นี ่
เพื่อร่วมกิจกรรม

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต ่

วันนี้ - 17 ธันวาคม 2564

กระเป๋าเป้สะพายหลัง
Xiaomi Colorful Small Backpack

มูลค่า 299 บาท 

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะไม่สามารถระบุเลือกสีของรางวัลได้  
ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของบริษัทฯ เท่านั้น

100 ท่านแรก

รับไปเลย
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngUsSN3P3nRETfxFs7ZyiL0U5oBkT4vDcMioXaksKE5RKBA/viewform
khatawut chaemchamras





