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คุณชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู�จัดการ

 สวัสดีคุณผู�อ�านทุกท�านครับ   กลับเข�าสู� ND MAG ในรูปแบบฉบับออนไลน�เป�นเล�มท่ี 2 แล�ว
เร�ยกได�ว�ากลับมาสู�สถานการณ�ท่ีเกือบจะปกติกันอีกคร้ังก็ว�าได�นะครับ กับว�กฤตโคว�ด19 หลาย ๆ ท�าน
หลาย ๆ ร�านช�างเอง ก็อาจจะเง�ยบเหงากันมาซักระยะนึงแล�ว ตอนน้ีก็ถึงเวลาท่ีต�องเดินหน�าสู�กันต�อไปนะครับ
ND Rubber เองก็ขอส�งกำลังใจให�ผ�านพ�นไปด�วยกัน 
 แต�ท่ีเห็นจะกลับมาคึกคักเป�นพ�เศษกันอีกคร้ัง ก็คงจะเป�นสถานท่ีท�องเท่ียว ร�านอาหารต�าง ๆ
ผู�คนต�าง ทยอยออกนอกบ�าน เดินทางไปทำงาน ขณะเดียวกันทุกโรงเร�ยนท่ัวประเทศก็เร��มเป�ดเทอม 
รูปแบบการใช�ชีว�ตกลับเข�าสู�ภาวะปกติ แต�ไม�ว�าจะอย�างไร หน�ากากอนามัยต�องห�ามขาดนะครับ พกติดตัว
ไว�เป�น New Normal หร�อการใช�ว�ถีชีว�ตในรูปแบบใหม�  ซ่ึงใน ND MAG ฉบับน้ีเราก็มีฝากกันด�วยนะครับ
จะมีอะไรบ�างก็ติดตามได�จากเน้ือหาด�านใน
 ในส�วนของวงการยางรถจักรยานยนต� เราเองก็ไม�หยุดนิ�งยังคงพัฒนาลายใหม� รวมไปถึงการ
เพ��มขนาดลายเดิม ๆ ท่ีมีอยู�ให�ครอบคลุมไปถึงผู�ใช�งานอย�างท่ัวถึงมากยิ�งข�น้ อย�างลาย ND CITY ท่ีแต�
เดิมมีแค�ขอบ 12 แต�ป�จจ�บันเราได�เพ��มขนาดไปจนถึง 15 ขนาดด�วยกัน โดยเพ��มขอบ 13 , 14 และ 15 ข�น้มา 
เร�ยกได�ว�า เป�นลายยอดฮิตท่ีถูกถามหากันเป�นอันดับต�น ๆ กันเลยทีเดียว นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาลายใหม�
สำหรับขอบ 12 ข�น้มาเพ��มอีก 1 ลาย คือ ND SPORT MAXX  ซ่ึงอย�าล�มติดตามกันได�ท�ายเล�มครับ
 สำหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ในป�น้ี เรายังคงดำเนินการในบางกิจกรรมอย�างต�อเน่ืองนะครับ แต�สำหรับ
ในบางกิจกรรมก็อาจจะต�องลดน�อยลง เน่ืองจากยังคงต�องเฝ�าระวัง และลดความเส�ย่งการติดเช้ือไวรัสโคว�ด19
ซ่ึงถึงแม�ว�าอาจจะเบาบางลงและไม�พบผู�ติดเช้ือในประเทศเพ��มมาแล�วกว�า 1 เดือน แต�เราทุกคนก็ยังไม�ควรประ
มาทนะครับ ดูแลตัวเองและคนท่ีท�านรักกันต�อ แล�วพบกันใหม�ฉบับหน�าครับ  
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ND NEWS

 นายชัยส�ทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน)
พร�อมด�วย ผู�จัดการฝ�ายขายในประเทศ นางธัญญรัตน� สัมฤทธิวณิชชา ได�ร�วมกันมอบหน�ากากผ�า
จำนวนกว�า 1,200 ชิ�น ให�แก�พนักงาน เพ�อ่ใช�สวมใส�ในการทำงานและชีว�ตประจำวัน ร�วมรณรงค�
ไม�ประมาท การ�ดไม�ตก เน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันเกิด โดยมีตัวแทนของแต�ละส�วนงานเป�นผู�รับมอบ

มอบหน�ากากผ�าให�แก�พนักงาน

 บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) โดย นายชัยส�ทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู�จัดการ นำเคร�อ่งอบแมส หร�อ ตู�อบฆ�าเช้ือหน�ากากอนามัย
มอบให�กับโรงพยาบาลบ�านบึง และโรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุร�   เพ�อ่ใช�ซ้ำสำหรับบุคลากรทางการแพทย� โดยสามารถนำหน�ากากอนามัยกลับมาใช�ได�ใหม�
อีกคร้ังอย�างปลอดภัย  หลังการฆ�าเช้ือไปแล�วด�วยแสง UVC ด�วยระยะเวลา 15 นาที

 มอบตู�อบฆ�าเชื้อหน�ากากอนามัย
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ND TIPS

ขอบคุณข�อมูล : รถจักรยานยนต� ฮอนด�า (Honda Motorcycle Thailand)

   ไม�ว�าจะเป�นทางทรายหร�อทางโคลนที่ใคร ๆบอกว�ายาก แต�ถ�าเรามีเทคนิคในการขับแล�ว
ล�ะก็รับรองขับผ�านได�อย�างมั่นใจ และปลอดภัยแน�นอน  การขับผ�านทางทรายเป�นป�ญหาของคนส�วนใหญ� เพราะ
มักจะใช�คันเร�งที่มากเกินไป สุดท�ายล�อก็จมทราย
 วันนี้ ND Tips มีเกร็ดเล็กๆน�อยๆ ในการขับข�่มอเตอร� ไซค� ผ�านทรายและโคลนมาฝากกัน     

1. เกร็งส�วนล�าง โน�มตัวและทิ�งน้ำหนักไปที่ล�อหลัง เพ�่อให�ล�อหน�าเบาข�้น
   พร�อมกับบิดคันเร�งแค�คร�่งเดียว จะทำให�รถเราลอยและสามารถผ�าน
   ทางทรายไปได�อย�างง�ายดาย 

2. ในกรณีที่เราบิดคันเร�งมากเกินไป จนทำให�รถเสียหลักจนติดทางทราย
    ให�เราบิดคันเร�งเพ�่อให�ล�อค�อย ๆ หมุน พอรถเร��มขยับไปด�านหน�า 
    พยายามทรงตัวให� ได�พร�อมกับยกขาข�้น 

3. สำหรับเทคนิคการขับผ�านทางโคลน เราจะทิ�งน้ำหนักไปที่ล�อหลัง
    เหมือนกับการขับผ�านทางทราย แต�เนื่องจากทางโคลนนั้นลื่นกว�า
    เราจะใช�คันเร�งน�อยกว�าเล็กน�อย เพ�่อไม�ให�ล�อหลังลื่นไถลเสียหลัก

         เป�นยังไงกันบ�างกับข�อมูลดี ๆ ที่ ND MAG นำมาฝาก ช�วงนี้เข�า
สู�หน�าฝนแล�ว หากมีทร�ปการเดินทาง อย�าลืมนำเทคนิคนี้ไปใช�กันนะ
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แวดวงช�าง

 “น้ำตกป�ตุ�โกร” น้ำตกที่อยู�บนดอยเทือกเขาสามหมื่น
ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าอุ�มผาง อ.อุ�มผาง จ.ตาก เป�นน้ำตกที่ได�ข�้นชื่อว�า
ใหญ�และสูงที่สุดในเมืองไทย ด�วยความสูงกว�า 500 เมตร(วัดด�วยเคร�่อง GPS)
หร�อเกือบสองเท�าของตึกใบหยก

 นับเป�นน้ำตกที่อลังการสุดๆ และนอกเหนือจะเป�นน้ำตกที่
ยิ�งใหญ�ในไทยแล�ว ที่น้ำตกแห�งนี้ยังเต็มไปด�วยความโรแมนติกด�วย ถ�านักท�องเที่ยว
ได�มองน้ำตกป�ตุ�โกรจากที่ไกลๆ จะเห็นน้ำตกแห�งนี้เป�นรูปหัวใจ บางคนจ�งเร�ยกที่นี่ว�า
น้ำตกรูปหัวใจ

 การเดินทางไปยังน้ำตกแห�งนี้ เร��มจากจากอำเภออุ�มผาง
จังหวัดตาก ใช�เส�นทางสายอุ�มผาง บ�านเบิ�งคลิ�ง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
ซึ่งใช�เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง จะถึงหมู�บ�านกุยเลอตอ จากนั้นจะต�องเดินเท�าลัดเลาะ
ไปตามเทือกเขาและลำธาร ซึ่งใช�เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหว�างทางนักท�องเที่ยว
จะได�ดื่มดำกับธรรมชาติอันสวยงามกันระหว�างทาง จนถึงน้ำตกป�ตุ�โกร

 การมาเที่ยวที่น้ำตกแห�งนี้ จะต�องพักค�างคืนในป�า หลังจาก
ได�ยลน้ำตกสวยกันไปแล�ว ก็จะมาตั้งแคมป�พักแรมกันบร�เวณเชิงเขาด�านล�างใกล�น้ำตก
พอตอนเช�าก็พากันเดินเท�าสู�ดอยมะม�วงสามหมื่น ผ�านทุ�งหญ�าเข�ยวขจ�ที่รายล�อมไป
ด�วยสายหมอกเพ�่อจะไปชมทัศนียภาพในมุมสูงของน้ำตก สำหรับการเดินทางกลับ
ก็ใช�เส�นทางเดียวกับตอนมาคือเดินกลับไปที่หมู�บ�านกระเหร�่ยงกุยเลอตอ

สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ ททท. สำนักงานตาก โทรศัพท�. 0 5551 4341 – 3

ขอบคุณข�อมูล chilldtravel.com
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ND TRIP



กับ

จะเติมเง�นก็ ได� จะแลกเง�นก็ดี 
ง�ายๆเพ�ยงดาวน�โหลด
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ฝ�ายขายภายในประเทศ   
081-353-1217           
Domestic Sales Department      
+66 81-353-1217   
E-mail : sales@ndrubber.co.th

ฝ�ายขายต�างประเทศ และ OEM   
089-750-0552 
Export & OEM Sales Department
+66 89-750-0552 
E-mail : exportoem@ndrubber.co.th

ฝ�ายพัฒนากลยุทธ�การตลาด
089-131-5000
Marketing Strategic Development Department     
+66 89-131-5000
E-mail : marketing@ndrubber.co.th


