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คุยกับบรรณาธิการ

สวสัดค่ีะ

พบกับวารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ส�าหรับวารสารฉบับน้ี  

ดฉินัภูมใิจน�าเสนอ Online Showroom แบบ 360o ทีจ่ะให้ทกุท่านได้สมัผสักบัประสบการณ์ใหม่  

ในการเยี่ยมชมโชว์รูมออนไลน์สุดล�้าจากสยามคูโบต้า ที่ต้องบอกเลยว่า ครบจบในที่เดียว  

ซึง่โชว์รูมของเรามาพร้อมกับฟังก์ช่ันใหม่ๆ อกีมากมาย ทกุท่านสามารถติดตามรายละเอยีดต่างๆ 

ได้ภายในเล่มเลยนะคะ 

ปัจจุบันน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ได้กลับมาระบาดอีกคร้ัง 

เป็นระลอกที ่3 ซึง่ดฉินัเช่ือว่าทกุท่านคงก�าลงัตัง้หน้าตัง้ตารอส�าหรับวคัซนีทีน่่าจะเป็นเกราะป้องกนั 

ที่ดีที่สุดให้กับพวกเรากันอยู่ใช่มั้ยล่ะคะ วันน้ีดิฉันมีสาระเกร็ดความรู้เก่ียวกับการฉีดวัคซีน  

มาให้ทุกท่านได้ท�าความเข้าใจและท�าความรู้จักไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่จะเริ่มท�าการฉีดวัคซีน

กนัในเร็วๆ น้ีค่ะ

และเช่นเคย เรามขีองรางวลัสดุพเิศษมาให้ทกุท่านได้ร่วมสนุกเล่นเกมกนัภายในวารสารฉบบัน้ี  

รีบมาร่วมสนุกกนั คลกิเล่นเกมกนัในหน้าสดุท้ายได้เลยค่ะ และหากเพือ่นๆ ท่านใดมข้ีอเสนอแนะ

หรือความคดิเหน็เพิม่เตมิทีอ่ยากจะบอกเรา สามารถส่งข้อเสนอแนะของท่าน มาให้เราผ่านช่องทาง 

กจิกรรมเกมร่วมสนุกทีม่ใีนทกุๆ เล่มได้เลยนะคะ

แล้วกลบัมาพบกนัใหม่ในวารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบบัเดอืนมถุินายน นะคะ

ขอบคณุค่ะ

ธนสกล  สัตย์ชาพงษ์

Customer Ralationship Management Executive
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มุมมองรอบทิศทางแบบ 360 องศา

จุดเดนสินคาที่แสดงแบบภาพเคล�อนไหว

เสียงบรรยายทองถิ่นที่เขาใจงาย

วิดีโอแนะนำสินคามุมมองใหม

พรอมฟงกชั่นอ�นๆ มากมายที่ตอบโจทยการใชงานของคุณ

เชน สงประเมินคางวด ดาวนโหลดแคตตาล็อก และมุมมองแบบใหม

เสมือนทดลองนั่งจริง
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คร้ังแรกของสยามคโูบต้า กบัออนไลน์โชว์รูมทีน่�าเสนอสินค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง

แบบ 360 องศา พร้อมให้ทกุท่านเข้าเยีย่มชม ฟร!ี ทางเว็บไซต์

คูโบต้า 360 ออนไลน์โชว์รูม มาพร้อมกับฟีเจอร์สุดล�้า

สิ้นสุดการรอคอย
กับออนไลน์โชว์รูมสุดล�้า
จากสยามคูโบต้า 
ดูสินค้าได้เสมือนจริง
แบบ 360 องศา

siamkubota.co.th/onlineshowroom

มมุมองการดสูนิค้าแบบรอบทศิทาง 360 องศา ทัง้ภายนอก

ตัวรถ และภายในตัวรถ เพียงกดคลิกปุ่มสัญลักษณ์ 3D  

เพื่อดูภายนอกรถแบบ 360 องศา หรือ ปุ่มสัญลักษณ์ 

รูปเบาะทีน่ั่ง เพือ่ดภูายในรถแบบรอบทศิทาง

วดีโีอมมุมองใช้งานสนิค้าจากห้องคนขับ พเิศษเฉพาะสนิค้า 

รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น DC-93G Cabin KIS เมื่อกดปุ่ม

สญัลกัษณ์รูปเบาะทีน่ั่งจะพบปุม่เล่นวดีโีอมมุมองการใช้งาน 

จากห้องคนขับ

ฟีเจอร์ต่างๆ อาทิเช่น ส่งประเมินค่างวด ดาวน์โหลด 

แค็ตตาล็อก ตลอดจนวิดีโอโฆษณา สะดวกสบาย 

กบัออนไลน์โชว์รูม อยูท่ีไ่หนกด็สูนิค้าได้ชัดเป๊ะทกุมมุมอง

จดุขายสนิค้าแบบเคลือ่นไหว เข้าใจง่าย พร้อมเสยีงบรรยาย

จดุขายสนิค้าด้วยเสยีงท้องถิน่ เพยีงกดคลกิหมายเลขจดุเด่น 

สินค้าที่สนใจ จะพบกับภาพวีดีโออธิบายจุดเด่นสินค้า  

พร ้อมด้วยเสียงบรรยาย ทุกท ่านสามารถกดเลือก 

เสยีงบรรยายได้ทัง้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอสีาน และ

ภาคใต้
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รู้ ให้ชัดก่อนฉีดวัคซีน

COVID-19

โรคติดเช้ือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เกิดจาก 

เช้ือไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่เช้ือไวรัส 

จากคนสูค่น โดยได้รับเช้ือละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรือจาม 

การสมัผสัสารคดัหลัง่ (Contact) เช่น น�า้ลาย น�า้มกู เสมหะ เป็นต้น

ผู ้ที่ได้รับเช้ือส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใด ๆ บางรายอาจมี

อาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ  

และบางรายอาจมีอาการรุนแรง เช ่น ติดเ ช้ือ รุนแรงในปอด  

หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนน�าไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ�าตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตรา 

การเกิดอาการรุนแรงที่สูงกว่าผู ้ที่มีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง  

เม่ือเช้ือโรคเข้าสู ่ร ่างกายจะมีระยะเวลาฟักตัว (ต้ังแต่ได้รับเช้ือ 

ไปจนถงึแสดงอาการ) ประมาณ 2 - 14 วนั จงึได้มกีารก�าหนดมาตรการ

ให้กกัตัวผูม้คีวามเสีย่งสงูเมือ่สมัผสัผูต้ดิเช้ือเป็นเวลา 14 วัน

โรค COVID-19
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โดยปกติเมื่อเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะมีวิธีจัดการ 

เชื้อหลายแบบ หน่ึงในน้ันคือเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage  

จะกลืนเช้ือเข้าไปและทิ้งเศษซากเช้ือบางส่วนไว้เรียกว่า แอนติเจน 

(Antigen) ร่างกายจะรับรู้ว่าแอนติเจนคือสิ่งแปลกปลอมและจะสร้าง

แอนตบิอด ี(Antibody) มาจดัการสิง่แปลกปลอมน้ัน รวมถงึมเีมด็เลอืด

ขาวอีกชนิดหน่ึงที่จ�าว่าเช้ือโรคน้ีคือสิ่งแปลกปลอม ถ้าหากได้รับเชื้อ 

ในอนาคตร่างกายจะสามารถจดจ�าและจดัการได้ การท�างานของวคัซนี

เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

ต่อเช้ือไวรัสน้ีข้ึนมา ช่วยป้องกันการติดเช้ือหากได้รับเช้ือในอนาคต  

แต่ต้องใช้เวลาระยะหน่ึงหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ ้มกัน 

ข้ึนมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  

เว้นระยะห่างทางสงัคม เป็นต้น

วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเช้ือไวรัส 

โควดิ-19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยงัไม่มี 

ข้อมูลว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้นานเท่าไร รวมถึง 

ไม่มีข ้อมูลว ่าผลการฉีดวัคซีนให้ผู ้ที่มีภูมิคุ ้มกันต�่าหรือผู ้ที่ใช ้ยา 

กดภมูคิุม้กนัน้ัน ท�าให้ภมูต่ิอไวรัสโควดิ-19 มผีลลดลงกว่าในคนปกตหิรือไม่

วคัซนี COVID-19 อาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้

ข้อมูลอ้างองิ : 

https://www.bangkokhospital.com/content/know-well-before-getting-the-covid-19-vaccine

ผู้ที่รับวัคซีนอาจมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่มีก็ได้ 

อาการข้างเคยีงทีอ่าจพบได้มดีงัน้ี

อาการทีพ่บได้บ่อย 
ได้แก่ ปวด บวม แดง คนั หรือช�า้บริเวณทีฉ่ดียา อ่อนเพลยี  

และรู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย อาการคล้ายมีไข้ 

คลืน่ไส้ ปวดเมือ่ยกล้ามเน้ือและข้อ

อาการทีพ่บได้ไม่บ่อย
ได้แก่ มไีข้ มก้ีอนทีบ่ริเวณทีฉ่ดียา เวยีนศรีษะ มนึงง ใจสัน่  

ปวดท้อง อาเจยีน ความอยากอาหารลดลง เหง่ือออกมากผดิปกติ  

ต่อมน�า้เหลอืงโต อาการเหมอืนเป็นไข้หวดัใหญ่ เช่น มไีข้ เจบ็คอ  

น�า้มกูไหล ไอ เป็นต้น

ตั้งแต่เร่ิมมีการพบเช้ือไวรัส COVID-19 ในปลายปี พ.ศ. 2562  

นอกจากการสูญเสียชีวิตยัง เกิดผลกระทบหลายอย ่างตามมา 

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคจึงเป็น 

หนทางส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการติดเช้ือและความสูญเสีย ซ่ึง

ปัจจบุนัวคัซนีโควดิ-19 ยงัต้องพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยทศิทางงานวจิยั 

ในอนาคต คอื ค้นคว้าวจิยัหายารักษาให้ได้และหาวัคซนีทีไ่ด้ผลดต่ีอเช้ือ

ทกุสายพนัธ์ุอย่างปลอดภยั
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กติกากิจกรรม

รับไปเลย

มูลค่า  

330 บาท

กด Like โพสวารสารเพื่อนเกษตร ตอบค�าถามใต้คอมเม้นท์ว่า 

หน้าเพจเฟซบุ๊ค  
Siam Kubota Club

1 2 3

กด Share วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์ 

เป็นแบบสาธารณะ 
(Public)

LIKE & SHARE 
วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2564 เท่านั้นนะ
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 20 ท่านได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ Siam Kubota Club ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ห้ามพลาด !!! 

กิจกรรม LIKE & SHARE 
พร้อมคอมเม้นต์ใต้โพสว่า 

“คณุชอบฟังก์ชัน่ใดใน Online Showroom  
ของสยามคโูบต้ามากท่ีสดุ และเพราะอะไร”  
และอย่าลมื แชร์โพสเป็นสาธารณะ (Public)

ส�าหรับผู้ที่ตอบค�าถามใต้โพสและท�าตามกติกาเงื่อนไข 
ได้ถูกต้อง จ�านวน 20 ท่านแรก

หมอนผ้าห่ม KUBOMAN

“คุณชอบฟังก์ชั่นใด 
ใน Online Showroom  

ของสยามคูโบต้ามากที่สุด  
และเพราะอะไร” 
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1. คณุประสพ ล�าทะสอน

2. คณุกนกพร ล�าทะสอน

3. คณุณัฐสกุานดา ล�าทะสอน

4. คณุประเสริฐ คณุหาวงั

5. คณุวาสนา สขุเกษม

6. คณุธรีนันท์ บวับาง

7. คณุสมประสงค์ เชิงสมหวงั

8. คณุช่อ ณัฐปภชัญา

9. คณุศกัดิด์า เทีย่งตรง

10. คณุเมทนีิ คหูะเทพรักษ์

11. คณุเทยีนชัย จริะมงคลกุล

12. คณุสจุติรา แซ่คู

13. คณุศริาภา ลิม้ศวิรพฒัน์

14. คณุชุมพร กลิน่สคุนธ์

15. คณุลกูหย ี สดุกณัหา

16. คณุวาสนา ส�าเภาจนัทร์

17. คณุจตพุล นามบปุผา

18. คณุทรงพล อือ้เศรษฐศกัดิ์

19. คณุพาคณุ คงประพนัธ์

20. คณุศริิภัทร เพยีรบญุลาภ

21. คณุศริเชษฐ์ วงศ์กติตวิรัิช

22. คณุศารินี วงศ์กติตวิรัิช

23. คณุสราวฒุ ิ แก้วเมอืงน้อย

24. คณุสริิยากร จนัทร์วชิชาพร

25. คณุวนัเพญ็ แสงยา

26. คณุศรเทพ แสงยา

27. คณุรัชดาภร ศริิล้น

28. คณุอมุากร แสงยา

29. คณุกรกช แสงยา

30. คณุวนิดา ศกัดิศ์รี

31. คณุไพศาล ศกัดิศ์รี

32. คณุชะเอม แสงเพิม่

33. คณุอทิธิพล ศกัดิศ์รี

34. คณุอคัรพล ศกัดิศ์รี

35. คณุณรงค์ชัย รามณู

36. คณุจฬุาลกัษณ์ แก้ววานิช

37. คณุปิตสิขุ โต๊ะงาม

38. คณุวรารัตน์ ถาวรกลัปชัย

39. คณุพฤฒ กจิถาวร

40. คณุอนัดามัน พฒันะโพธ์ิ

41. คณุสพุรรษา โพธ์ิศรี

42. คณุณัฐกาน ฟิม

43. คณุสรีุย์พร ศรีเย็น

44. คณุน�าชัย ถาวร

45. คณุสภุทัร อรุณเจริญ

46. คณุวรัญญา หยก

47. คณุวีรยา ชินสว่างวฒันกลุ

48. คณุสภุาวด ี ทบัพุม่

49. คณุเกศรินทร์ บญุอบุล

50. คณุพมิลพชัร โครตมณี

51. คณุสยมุพร ยงกสกิจิ

52. คณุธรุีตม์ บญุมา

53. คณุประเสริฐศรี พฒันะ

54. คณุนยันา องัศธุาร

55. คณุพงษ์เทพ เอือ้มวิจติร

56. คณุภรณ์วนัช วงค์ค�าจนัทร์

57. คณุงามตา ค�าศรี

58. คณุธรารัตน์ ลอกไธง

59. คณุเอกพันธ์ ทาท�านกุ

60. คณุด�ารงศกัดิ ์ แซ่อึง้

61. คณุชโชิน โรจน์วัฒนชัย

62. คณุชนากานต์ แสงยามเยน็

63. คณุศลษิา โรตน์วัฒนชัย

64. คณุอรทยั สนิสขุ

65. คณุเบญจวรรณ สพุรรณ

66. คณุสรุเดช สนิสขุ

67. คณุสวุรรณ ประชุมพร

68. คณุน�า้ฝน บ้วนเต้

69. คณุบดนิทร์ จรินันทศกัดิ์

70. คณุเมริน รอมทรัพย์

71. คณุศริิพร อาจเอีย่ม

72. คณุนเรศ ศรีธรรมมา

73. คณุเสฎฐวุฒ ิ หอมนาน

74. คณุวันชัย จนัทร์เทศ

75. คณุเชียร์ รอมทรัพย์

76. คณุวานิตย์ อาจเอีย่ม

77. คณุพวั รอมทรัพย์

78. คณุนยุิตา หวังศริิวัฒนา

79. คณุกนกวรรณ หวังศริิวัฒนา

80. คณุชินทตั เนตรทมิ

81. คณุทรงศกัดิ ์ ชวศภุกลุ

82. คณุวราภรณ์ หนูเข็ม

83. คณุนลนิ ี เจริญสมบติั

84. คณุวัชยทุธ บ�ารุงไทย

85. คณุวิลาวรรณ สริุนทะ

86. คณุวิทติย์ ละวาดชู

87. คณุวิโรจน์ ม่ิงขวัญ

88. คณุสวิุช รามณู

89. คณุวุฒกิร ภาระพฤติ

90. คณุพยงุ ปานพรม

91. คณุจฬุาลกัษณ์ กลนืกลางดอน

92. คณุตมิ นิมิตรัมย์

93. คณุสริิกร อดุมทิตรชัต์

94. คณุตริตาภรณ์ ไทยนกุลู

95. คณุภัทราภรณ์ นาควรสขุ

96. คณุสกุลัยา เนียมมณี

97. คณุพรีพงษ์ จนีสาด

98. คณุสขุุม ศภุลกัษณ์ปัญญา

99. คณุจนิตหลา พมิพา

100. คณุศศธิร ปะทาเส

ประกาศรายชือ่ผู้โชคด ี100 ท่าน จากกิจกรรมตอบค�าถาม 
วารสารเพือ่นเกษตรออนไลน์ ฉบับเดือนเมษายน 2564

คลิกเพือ่ขยายดูรายช่ือทัง้หมด

รับรางวลั

บรษัิทฯ จะด�าเนินการจดัส่งของรางวลั 
ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

มูลค่า 990 บาท

กระบอกน�า้อจัฉรยิะ Moikit Seed S2600  
เกบ็อณุหภมูร้ิอน-เยน็ได้สูงสดุ 24 ชัว่โมง
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กิจกรรมตอบค�ำถำม วารสารเพือ่นเกษตร 
ฉบับเดอืนพฤษภาคม 2564

กติกาในการร่วมสนุก
เพียงท่านตอบค�าถามทั้ง 3 ข้อให้ถูกต้องและครบถ้วน  

เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์รับของรางวัลสุดพิเศษ 
จากสยามคูโบต้าได้แล้วง่ายๆ 

ง่ายนิดเดยีว เพยีงคณุอ่านเน้ือหาในวารสาร 

“ คอลัมน์ออนไลน์โชว์รมู 360o ” (หน้า 3)

ร่วมสนุกตอบค�าถามได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2564

หรอื
สแกน QR Code

เพิม่เพือ่น Line : @Siamkubota  

หรือสแกน QR Code 

พมิพ์ค�าว่า “เพือ่นเกษตรออนไลน์” 

เพือ่ร่วมสนุก และตอบค�าถาม  

คลกิลงิก์ทีไ่ด้รับพร้อมตอบค�าถาม 

ให้ถกูต้อง และครบถ้วน

คลิกท่ีนีเ่พือ่ร่วมสนุก

พร้อมเล่นเกมแล้ว

Line@ Siamkubota

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

       ได้ตัง้แต่วนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ วารสารเพื่อนเกษตรออนไลน์  
ฉบับเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

โคมไฟตัง้โต๊ะ XIAOMI YEELIGHT  
CHARGEABLE FOLDING  

TABLE LAMP WHITE  
พบัเก็บได้ พกพาสะดวก

มูลค่า 890 บาท  
จ�านวน 100 รางวัล

100 ท่านแรก

รับไปเลย
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3lVSMjb22Qa5XhVebt-e-KpHeZMzkEK2XzFGVWxjG7taWg/viewform



