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คุยกับบรรณาธิการ

สวสัดทีกุท่านค่ะ

ปัจจุบันน้ีการท�าเกษตรกรรมในทั่วทุกมุมโลก จ�าเป็นต้องมีปัจจัย

หลักหลายๆ ปัจจัยในการท�าการเกษตร ซ่ึงหน่ึงในปัจจัยหลักที่ส�าคัญ

ยิ่งและคงไม่สามารถขาดได้ น้ันก็คือระบบชลประทานหรือการใช้น�้า 

ในการท�าการเกษตร

วนัน้ีเรามากบัสาระเกร็ดความรู้เกีย่วกบั “ระบบให้น�ำ้พชือจัฉริยะ” 

ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของคูโบต้าฟาร์ม เกี่ยวกับระบบควบคุม 

การให้น�้าผ่านอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 

เป็นต้น เพือ่ความสะดวกต่อการดแูลจดัการให้น�า้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และใช้น�้าอย่างคุ้มค่า  

ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ภายในวารสาร 

เพือ่นเกษตรออนไลน์ฉบบัเดอืนกรกฎาคมน้ีได้เลยค่ะ

และส�าหรับท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ทีอ่ยากจะบอกเรา สามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านมาให้เราผ่านช่องทาง

กจิกรรมเกมร่วมสนุกทีม่ใีนทกุๆ เล่มได้เช่นเคยนะคะ ซึง่ทกุค�าเสนอแนะ  

เราจะน�าไปพฒันาและปรับปรุงให้วารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ตรงตาม

ความต้องการของผูอ่้านทกุท่านต่อไปค่ะ

แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆ กันอีกคร้ังได้ในวารสาร 

เพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบบัเดอืนสงิหาคมนะคะ

ขอบคณุค่ะ

ธนสกล  สัตย์ชาพงษ์
Senior Customer Relationship Management Executive
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ระบบใหนํ้าพืชอัจฉริยะ
ระบบ ใหนํ้าทํางานอัตโนมัติ พรอมเซ็นเซอรอัจฉริยะ ที่ควบคุมการใหนํ้า

ผานอุปกรณส�อสารดิจิทัล เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ สะดวกตอ

การดูแลจัดการใหนํ้าไดตลอด 24 ชม. ชวยใหเกษตรกรประหยัดเวลา

ประหยัดคาแรง และใชนํ้าอยางคุมคา ชวยใหผลผลิตเติบโตสมํ่าเสมอและมีคุณภาพ
เกษตรกรยุคดิจิตอลดวยระบบการทํางานอัจฉรยิะ

ตอบโจทย สมารทฟารมเมอร

ตรวจวัดคาความชืน้ดินและขอมลูอากาศ

ตลอดเวลาแนะนาํปริมาณการใหนํา้

ในเวลาทีเ่หมาะสมชวยทาํใหประหยดันํา้ 

ประหยดัคาไฟฟา ลดการเกดิปญหาโรคพชื 

และชวยเพิม่ปริมาณผลผลิตใหมคีณุภาพ

1. สั่งการดวยมือถือ

วาลวไฟฟา ทีส่ั่งการผานอุปกรณส�อสาร

ดจิทิลั ควบคมุนํา้ภายในแปลงเพาะปลูก

2. สั่งเปด-ปดนํ้าผานแอปพลิเคชัน

ใชตรวจคาความชืน้ของดนิ 

อุณหภมูอิากาศและคาความชืน้ของอากาศ

เปนชุดรับสงขอมลูไปยงั

ฐานขอมลูบน Cloud

3. อุปกรณเซ็นเซอร

4. กลองรับ-สงขอมูล

5. ฐานขอมูลบนระบบ

   จัดเก็บขอมูลออนไลน

   (Cloud)

6. วิเคราะหขอมูล

KUBOTA FARM
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ใหน้ําทุกหยดเกิดประโยชนสูงสุด
หัวใจของเกษตรทฤษฎีใหม คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมี

ใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงน้ําเปนทรัพยากรหลักในการเพาะปลูก 

การจัดการหมุนเวียนน้ําใชภายในฟารมและบริหารการใชน้ํา 

จึงเปนส่ิงสําคัญในการทําเกษตรกรรมใหไดผลอยางย่ังยืน

ตอบโจทย สมารทฟารมเมอร

ตนทุนน้ํา ความ

ตองการใชน้ํา

29,000
19,000 10,000

ลบ.ม.

ปริมาณน้ำฝน

23,900
ลบ.ม. ลบ.ม.

5,100
ลบ.ม.

บอเก็บน้ํา

ลบ.ม.

นอมนําศาสตรพระราชา สูการใชน้ําอยางรูคุณคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตนทุนน้ํา ภายในโซนเกษตรทฤษฎีใหม ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร

คิดเปน 25% ของการใชน้ําของพืช

รองรับสถานการณฝนท้ิงชวง 4 เดือน

เพียงพอสําหรับการปลูกผัก ผลไม 

และขาวโพดหวาน

หมายเหตุ: ขอมูลจากลักษณะพ้ืนท่ี

และปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีคูโบตาฟารม 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี

ใชประโยชนจากบอน้ําทางการเกษตรอยางคุมคา

การเล้ียงปลา

แบบผสมผสาน

ระบบใหน้ําพืชอัจฉริยะ ระบบทอระบายน้ําใตดิน

บอน้ําทางการเกษตร นอกจากการใชประโยชน

เพ�อทางการเพาะปลูกแลว ยังสามารถบริหารจัดการ

ตนทุนน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการเล้ียงปลา 

การหมุนเวียนน้ํากลับมาใชดวยระบบทอระบายน้ําใตดิน 

และการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบใหน้ําพืชอัจฉริยะ 

ระบบท้ังหมดน้ีชวยใหเกษตรกรสามารถจัดการ

การใชน้ําไดอยางคุมคา สรางรายไดเพ่ิมใหเกษตรกร

อยางย่ังยืน
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3. กด Share  

วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์ 

เป็นแบบสาธารณะ (Public)

กติกากิจกรรม

เพยีงคอมเม้นต์ใต้โพส เล่าให้เราฟังว่า

“คณุมวิีธกีารจัดการกบัระบบน�า้ 
ในการท�าการเกษตรของคณุอย่างไรบ้าง” 

และอย่าลมื แชร์โพสเป็นสาธารณะด้วยนะจ๊ะ 
(Public)

ส�าหรบัผูท้ีต่อบค�าถามใต้โพสและท�าตามกติกา
เงื่อนไขได้ถกูต้อง จ�านวน 20 ท่านแรก

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 20 ท่านได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ 

Siam Kubota Club ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลุน้รบั

บตัรของขวญัเทสโก้โลตสั 
มลูค่า 300 บาท

วารสารเพื่อนเกษตร
ออนไลน์

LIKE 
SHARE& 

1. กด Like  
โพสวารสารเพื่อนเกษตร 

หน้าเพจเฟซบุ๊ค Siam Kubota Club

2. ตอบค�าถามใต้คอมเม้นท์ว่า 

“คุณมีวิธีการจัดการกับระบบน�้า 
ในการท�าการเกษตรของคุณอย่างไรบ้าง” 

ใครเรว็ ใครได้ เล่นง่าย รบัของรางวลัไปเลย
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คลิกเพือ่ขยายดรูายช่ือทัง้หมด

พัดลมคล้องคอ  
พกพาสะดวก  

คลายร้อนได้ทุกที่ ทุกเวลา

มูลค่า 590 บาท

จากกิจกรรมตอบค�าถาม 
วารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์  

ฉบับเดอืนมิถนุายน 2564

ประกาศรายชื่อ
ผู ้ โชคดี   100 ท่าน

รับรางวัล

1. คณุนฤมล  แก้วลอืไชย

2. คณุจฬุาลกัษณ์  แก้ววานิช

3. คณุฉตัรชัย  แก้ววานิช

4. คณุโศภษิ  ขันฐี

5. คณุวราพร  นามาบ

6. คณุสมาน  ภาณุเวศ

7. คณุปณุณดา  วงศ์รัตนตรัย

8. คณุพพิฒัน์  องค์กบลิย์

9. คณุกาญจนา  องค์กบลิย์

10. คณุธรีวุฒธิรรม  องค์กบลิย์

11. คณุอจัฉรา  สวุรรณฤทธ์ิ

12. คณุลภสัรินทร์  เเซ่ฉัว่

13. คณุพงศธร  เเซ่ฉัว่

14. คณุปิตสิขุ  โต๊ะงาม

15. คณุไพบลูย์  ชลเดช

16. คณุธรีะยทุธ  เซีย่งเซยีว

17. คณุธนภร  โตมรวทิยา

18. คณุอรวรรณ  เซีย่งเซยีว

19. คณุเนตรนภา  เลศิเกรียงไกรยิง่

20. คณุชนดุม  โตมรวทิยา

21. คณุชัยพล  เลศิเกรียงไกรยิง่

22. คณุบดนิทร์  จรินันทศกัดิ์

23. คณุฤมติร  ตระกลูพรนิมติ

24. คณุมยรีุ  นรัุกษ์เดชาชัย

25. คณุกรองกาญจน์  มงัคะจา

26. คณุถริวรรณ  นุรักษ์เดชาชัย

27. คณุพริศษุม์  ตระกลูพรนิมติ

28. คณุพมิพ์มาดา  จรินันทศกัดิ์

29. คณุนลนิ ี เจริญสมบตัิ

30. คณุวริศรา  ทยานิธิ

31. คณุปิยวรรณ  มโนนุกลุ

32. คณุโยธิน  มโนนกุลุ

33. คณุมงักร  เทดิเธยีรตระกลู

34. คณุทองค�า  ประเวรภัย

35. คณุบญุม ี ไวยศกัดิ์

36. คณุศภุกานต์  มโนนุกลุ

37. คณุอรนุช  แต้ชวูงศ์

38. คณุยศกร  แต้ชูวงศ์

39. คณุจกัรกฤษณ์  ศรีมาลานนท์

40. คณุกานดา  ประเภรภัย

41. คณุกาญจนา  เทดิเธียรตระกลู

42. คณุรัชนก  เรือนศลิา

43. คณุอรวรรณ  มโนนุกลุ

44. คณุอรุณศรี  แต้ชวูงศ์

45. คณุอภรัิกษ์  เลก็สมบรูณ์

46. คณุปาลดิา  มากแสน

47. คณุดวงใจ  อดุมทติรัชต์

48. คณุทวิาวรรณ  ศริิโยธา

49. คณุน้องนุช  กู้ตลาด

50. คณุประวาศ  กูต้ลาด

51. คณุพรชัย  อดุมทติรัชต์

52. คณุแตงกวา  สมุขุนทด

53. คณุจารว ี เดงิขุนทด

54. คณุเรณู  สวิขนุทด

55. คณุเรไร  สายจนัทร์

56. คณุกวพีชิญ์  พงศ์หชพร

57. คณุทพิยาภรณ์  สายขุนทด

58. คณุพรทติา  พงศ์หชพร

59. คณุตรีพชิญ์  พงศ์หชพร

60. คณุสมชาย  สายขุนทด

61. คณุศริิรัตน์  น�า้สะอาดใส

62. คณุนติยา  สวิุวัฒนาพรรณดี

63. คณุเบญจวรรณ  สพุรรณ

64. คณุยทุธนา  ไม้พลวง

65. คณุนภาพร  อนิวตรรกลู

66. คณุสมบติั  สพุรรณ

67. คณุวันทนา  สงัข์ชัย

68. คณุนาตยา  บญุมาเนียม

69. คณุขจรศกัดิ ์ บญุชยั

70. คณุทศพล  โมหา

71. คณุศลิปรัตน์  นาคชาติ

72. คณุถนอม  เช้ือค�าฮด

73. คณุอนุพนธ์  ธัญญเจริญ

74. คณุวิภารัตน์  เมฆกกตาล

75. คณุอสิระ  เมฆกกตาล

76. คณุบรรจง  แววเพชร

77. คณุพศิาล  องค์วิทยานสุรณ์

78. คณุใผ่อนงค์  คณุสทุธ์ิ

79. คณุยทุธชยั  ค�าวงศ์

80. คณุสทิธิชัย  ดวงจติร

81. คณุมนชัย  จุลหอม

82. คณุสรีุ  พมิพ์จกัแสน

83. คณุรมย์ธีรา  เลศิเกรียงไกรยิง่

84. คณุเณศรา  ไปใหม่

85. คณุนชุจรี  สหสัวาปี

86. คณุสรุพล  ศรีเย็น

87. คณุอนัดามัน  พฒันะโพธ์ิ

88. คณุลต้ิา  คะเณ

89. คณุพวงน้อย  คะเณ

90. คณุโรจนา  คะเณ

91. คณุศริภัสสร  คะเณ

92. คณุสวัสดิ ์ คะเณ

93. คณุณัชพล  บณุยเกยีรติ

94. คณุช�านาญ  แดงกระจ่าง

95. คณุวรรนิดา  สายศลิป์

96. คณุรัตตยิา  คะเณ

97. คณุศริิธิปัทธ์  มุกลมีาศ

98. คณุณัชวิน  บณุยเกยีรติ

99. คณุศภุชยั  เลศิลพั 

100. คณุอาทติย์  ช่ืนอารมณ์
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Line@ Siamkubota

LINE : @Siamkubota
Facebook : Siam Kubota club
www.siamkubota.co.th

     ได้ตัง้แต่วันที ่20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์  
ฉบับเดือนสิงหาคม ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

กติกาในการร่วมสนุก
เพียงท่านตอบค�าถามทั้ง 3 ข้อให้ถูกต้องและครบถ้วน  
เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์รับของรางวัลสุดพิเศษจากสยามคูโบต้าได้แล้วง่ายๆ 

สแกน QR Code 

พมิพ์ค�าว่า “เพือ่นเกษตรออนไลน์” 

เพือ่ร่วมสนกุ และตอบค�าถาม  

คลิกลิงก์ทีไ่ด้รับพร้อมตอบค�าถาม 

ให้ถกูต้อง และครบถ้วน

เพิม่เพื่อน Line @Siamkubotaพร้อมเล่นเกมส์แล้ว หรอื 
สแกน QR Code

1 2 3

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2564

กิจกรรมตอบค�ำถำม วารสารเพือ่นเกษตร 
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564

ง่ายนิดเดยีว เพยีงคณุอ่านเน้ือหาในวารสาร “คอลัมน์ระบบให้น�า้พชือจัฉรยิะ” (หน้า 3-4)

100 ท่านแรก รับไปเลย

โคมไฟฆ่าเชื้อ XIAODA sterilizing 
lamp 2 in 1 (UV+Ozone)

มูลค่า 699 บาท

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ที่เป็นครอบครัวนามสกุลเดียวกัน เพียง 1 ท่านเท่านั้น  

 และขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ  

 และพบการกระทำาใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดกติกาหรือเงื่อนไขของกิจกรรม

คลิกที่นี ่
เพื่อร่วมสนุก

09เพือ่นเกษตร
กรกฎาคม 2564

https://forms.gle/TSr8bGMU6xRykrju5



