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คุณชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู�จัดการ

 สวัสดีชาว ND MAG ทุกท�าน เจอกันอีกครั้งสำหรับเดือนตุลาคม เรายังคงมีเนื้อหาสาระ
ความรู�ดีๆมาฝากกันเช�นเคยนะครับ ช�วงนี้ถึงแม�ว�าสถานการณ� covid-19 ในประเทศไทยจะลดลงแล�ว
ผมหมายถึงว�าการติดเชื้อในประเทศไทยของเรายังคงดีอยู�ไม�มีผู�ติดเชื้อเพ��ม แต�สำหรับในประเทศเพ�่อน
บ�านใกล�เคียงอย�างประเทศพม�า ยังคงถือว�าขั้นว�กฤต ซึ่งเราก็ยังคงเฝ�าระวังและดูแลตัวเองกันอย�างต�อเนื่อง
โดยเฉพาะพ�่น�องในจังหวัดที่ติดเขตชายแดน ก็ยังไม�อยากให�ประมาทกันนะครับ
      เข�าเร�่องกันที่ ND Rubber เดือนนี้เราเร��มมีกิจกรรมเข�ามา ทั้งการออกบูธจัดหางาน ณ 
ไบเทค บางนา หร�อจะเป�นกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในป�นี้เรายังคงไปกันที่งานไหลเร�อไฟ 63 จ.นครพนม
เป�นป�ที่ 3 แล�ว การตอบรับยังคงดีเสมอมาอย�างต�อเนื่อง
      ช�วงนี้หลายๆ พ�้นที่หลายๆโรงแรม ได�มีการรณรงค�โปรโมทเกี่ยวกับการท�องเที่ยว ด�วยการ
จัดโปรโมชั่นดีๆ    เพ�่อกระตุ�นเศรษฐกิจฟ��นฟ�กิจการหลังโคว�ด- 19 ND MAG ฉบับนี้เราก็มีสถานที่
แนะนำกันด�วยโดยไปกันที่ภาคเหนือ "ภูชี้ฟ�า" จ.เชียงราย ซึ่งรับรองว�าสวย และบรรยากาศดีแน�นอนครับ
      สุดท�ายนี้ ทุกครั้งของการเดินทาง ไม�ว�าท�านจะไปที่ไหนอย�าล�มใส�ใจเร�่องสุขภาพ การ�ดอย�า
เพ��งตก พกหน�ากากอนามัย เจลล�างมือ ติดตัวไปด�วยทุกที่ อย�างน�อยก็เป�นการป�องกันตัวเราเองนะครับ
สำหรับฉบับหน�าเราจะมีอะไรมาฝากกัน อย�าล�มติดตามกันต�อไป
 

 
 

 



ND NEWS

NDR โรดโชว บล.ฟลลิป (ประเทศไทย)

 คุณชัยส�ทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา (ท่ี 2จากขวา) กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) หร�อ NDR พร�อมทีมผู�บร�หาร  นำเสนอ
ข�อมูลบร�ษัทฯ ให�กับนักว�เคราะห�และเจ�าหน�าท่ีการตลาด ในโครงการบร�ษัทจดทะเบียนพบเจ�าหน�าท่ีการตลาดของ บร�ษัทหลักทรัพย� ฟ�ลล�ป (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) โดยคุณว�ชา โตมานะ กรรมการผู�จัดการสายงานวาณิชธนกิจ (ท่ี 1 จากขวา) ให�การต�อนรับ เม่ือเร็วๆ น้ี

 ND Rubber โดยฝ�ายทรัพยากรบุคคล ร�วมออกบูธในงาน Job Expo Thailand 2020 ไทยมีงานทำ งานแฟร�ท่ีรวบรวมงานกว�า 1 ล�านตำแหน�ง
ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน มหกรรมจัดหางานท่ีกระทรวงแรงงาน ร�วมส�งเสร�มให�คนไทยมีงานทำ กับคอนเซปต� "งานท่ีใช�สำหรับชีว�ตคุณ" ท�านใดสนใจร�วม
งานกับเรา สามารถเข�าไปดูตำแหน�งงานว�างได�ท่ีบูธ ND Rubber (บูธท่ี80) วันท่ี 26-28 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ND Rubber รวมออกบูธในงาน Job Expo Thailand 2020
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ND TIPS

รถมอเตอร�ไซค�พร�อมแล�ว ต�อไปก็ถึงคิวของคนขับ โดยหากใครท่ีต�อง
ข�ม่อเตอร�ไซค�ในช�วงหน�าฝนทุกวัน ควรเตร�ยมไอเทมกันฝน เช�น 
เส�อ้กันฝน หร�ออุปกรณ�ท่ีมีคุณสมบัติกันน้ำ เช�น แจ็กเก็ต กางเกง
รองเท�ากันน้ำ ถุงมือกันน้ำ กระเป�ากันน้ำ และห�ามล�มหมวกกันน็อค
แบบท่ีมีว�นด�ชีลด� หร�อหน�ากากเด็ดขาด

เพราะฝนตกทำให�ถนนล�น่ ฉะน้ันเวลาเบรกรถมอเตอร�ไซค� ก็ควรเผ่ือ
ระยะเบรกไว�ด�วย เพ�อ่เพ��มระยะหยุดรถให�ยาวมากข�น้กว�าเดิม โดยเร��ม
แตะเบรกจากเบรกหลังก�อนแล�วตามด�วยเบรกหน�า เพ��มสัดส�วนการ
ใช�เบรกหน�า 60% และเบรกหลัง 40 % เพ�อ่ช�วยให�หยุดรถมอเตอร�ไซค�
ได�อย�างมีประส�ทธิภาพ

แนะนำให�หล�กเล�ย่งแอ�งน้ำก็จะดี หร�อข�อ่�อมนิดหน�อยเพ�อ่ความปลอดภัยของ
ตนเองและรถยนต�     แต�ถ�าใครท่ีลุยน้ำขังนิดๆหน�อยๆ ให�ย้ำเบรกบ�อยๆ ช�าๆ
เพ�อ่ร�ดให�ผ�าเบรกแห�ง ป�องกันเบรกล�น่ และเบรกติด

เวลาฝนตกย�อมทำให�ทัศนว�สัยในการมองเห็นเป�นไปได�ยาก ดังน้ันจ�งควร
เป�ดไฟหน�ารถไว�  จะทำให�คนอ่ืนมองเห็นรถมอเตอร�ไซค�ของเราได�ง�ายข�น้
ช�วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได�ค�ะ

แต�ถ�าฝนตกหนักมากๆ จนไม�สามารถมองเห็นทางข�างหน�าได�ในระยะ 10 เมตร แนะนำว�าควรหาท่ีจอดรถมอเตอร�ไซค�ข�างทาง หร�อแวะป��มน้ำมัน
รอจนกว�าฝนจะซา หร�อหยุดตก แล�วค�อยออกเดินทางต�อ

ในช�วงท่ีฝนตกใหม�ๆ  ถนนย�อมล�น่เป�นธรรมดา ดังน้ันผู�ข�ร่ถควรมีความ
ระมัดระวังให�มากข�น้ มีสติตลอดเวลา ควรขับมอเตอร�ไซค�ด�วยความเร็ว
ในระดับต่ำ เพ�อ่ลดการเกิดอุบัติเหตุ พร�อมกับควรสังเกตถนนหนทาง
และรถรอบข�าง ดูว�าถนนมีแอ�งน้ำ หร�อมีหลุมมีบ�อท่ีไหนบ�าง

แต�ถ�าต�องข�ร่ถมอเตอร�ไซค�ลุยน้ำจร�งๆ แนะนำให�ใช�เกียร�ต่ำ ค�อยๆ ขับลุยน้ำ
ไปเร�อ่ยๆ ด�วยความเร็วคงท่ี เพ�อ่ให�แรงดันจากท�อไอเส�ยดันน้ำออกมา
และห�ามดับเคร�อ่งยนต�โดยเด็ดขาด

ในสภาพอากาศแบบน้ี ข�ร่ถมอเตอร�ไซค�อยู�ดีๆ ก็ไม�รู�ว�าฝนจะตกเม่ือไร
ยังไงควรเช็กสภาพรถมอเตอร�ไซค�ให�เร�ยบร�อย ตรวจเช็กสภาพเบรก
น้ำมันเบรก ผ�าเบรก เช็กลมยางพร�อมตรวจดูดอกยางว�าเหล�อมากน�อย
เท�าไร ไปจนถึงน้ำมันเคร�อ่ง ระบบกรองอากาศ และระบบไฟต�างๆ ให�
รถมอเตอร�ไซค�ของคุณมีสภาพพร�อมลุยฝนได�อย�างม่ันใจ

อย�างท่ีรู�กันว�าถนนตอนฝนตกน้ันล�น่สุดๆ ดังน้ันผู�ข�ม่อเตอร�ไซค�ควรใช�
ความเร็วท่ีเหมาะสม พร�อมลดความเร็วลงเม่ือต�องข�ม่อเตอร�ไซค�ท�ามกลาง
สายฝน เพราะตอนท่ีถนนเป�ยกน้ัน จะทำให�ผิวยางเกาะถนนได�น�อยลง
ท้ังยังอันตรายเวลาเข�าโค�งอีกด�วย ยังไงข�ร่ถช�าๆ ไว� ปลอดภัยกว�า

ข�ร่ถมอเตอร�ไซค�ท�ามกล�างสายฝน หร�อบนถนนท่ีเป�ยกล�น่ ห�ามเบรกรถ
อย�างกะทันหันเด็ดขาด เพราะการเบรกฉุกเฉินอาจทำให�รถเกิดอุบัติเหตุได�
หร�อดีไม�ดี รถคันอ่ืนท่ีตามหลังคุณมาเขาเบรกไม�ทัน ก็อาจชนเข�ากับรถคุณได�
ทางท่ีดี ควรเว�นระยะเบรก และใช�ว�ธีผ�อนคันเร�งเพ�อ่ชะลอความเร็วของ
มอเตอร�ไซค�แทนการเบรกทันที จะช�วยให�หยุดรถได�ปลอดภัยมากกว�า

cr. https://masii.co.th/blog
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แวดวงช�าง

 ND Rubber ร�วมสนับสนุนกิจกรรมงานไหลเร�อไฟ 2563 จ.นครพนม ภายในงานมีการออกบูธ และเล�นเกมส�แจกของรางวัล
นอกจากน้ียังได�จับมือ กับร�านสุวรรณการช�าง จัดโปรโมช่ันยางรถจักรยานยนต� ND Rubber ในราคาพ�เศษ พร�อมของแถมให�แก�ลูกค�า
ร�านช�างภายในจังหวัดและพ�น้ท่ีใกล�เคียง ซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดจะมีต้ังแต�วันท่ี 25 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัด
นครพนม ในบูธงานไหลเร�อไฟ (ฝ��งแม�น้ำโขง)
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ND TRIP

เชียงราย

 ภูชี้ดาว ตั้งอยู�ที่ตำบลปอ อำเภอเว�ยงแก�น จังหวัดเชียงราย ระหว�างภูชี้ฟ�าและดอยผาตั้ง
ใกล�กับภูชี้เดือน  ภูชี้ดาวมีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว�าทั้งภูชี้ฟ�าและดอยผาตั้ง  สิ�งที่
เป�นเอกลักษณ�ของภูชี้ดาว คือ ว�วของยอดเขาที่เชิดชี้ข�้นไปบนท�องฟ�า จ�งเป�นที่มาของชื่อ ภูชี้ดาว
สิ�งที่นักท�องเที่ยวจะได�เห็นจากจ�ดชมว�วภูชี้ดาว คือ การได�ชมพระอาทิตย�ข�้นและทะเลหมอกที่
คลอเคลียตามเทือกเขาที่เร�ยงรายสลับซับซ�อนในยามเช�า และรอบยอดภูที่ชี้ข�้นถือเป�นภาพที่สวยงาม
ว�วทิวทัศน�ของภูชี้ดาวนั้นมองเห็นได� 360 และสามารถมองเห็นภูชี้ฟ�าและดอยผาตั้งอยู�ไกลลิบๆ
ท�ามกลางฉากหลังอันเป�นแม�น้ำโขงคดเคี้ยว บวกกับธรรมชาติอันเป�นป�าสมบูรณ�ด�านล�าง

 ทางข�้นภูชี้ดาวจะอยู�เส�นทางเดียวกับภูชี้ฟ�าห�างกันประมาณ  12 กม. หากมาทางภูชี้ฟ�า
อำเภอเทิง หร�อเชียงคำ จะถึงภูชี้ฟ�าก�อน แต�ถ�ามาทางดอยผาตั้งหร�ออำเภอเว�ยงแก�นจะถึงภูชี้ดาวก�อน
จากปากทางข�้นภูชี้ดาวต�องใช�บร�การรถท�องถิ�น  4×4 จากชาวบ�านเท�านั้น ยังไม�อนุญาตให�บุคคล
ทั่วไปขับข�้นไปเอง เนื่องจากทางลาดชันสูง อาจจะเกิดอันตราย  โดยคิดค�าบร�การไปกลับคนละ 70 บาท
หร�อถ�ามาน�อยคนจะเหมารถเร��มต�นที่  500 บาท  โดยสามารถติดต�อรถข�้นภูชี้ดาวได�ที่ร�สอร�ทที่ท�าน
เข�าพักได�เลย  จะพักแถวภูชี้ฟ�า หร�อใกล�ทางข�้นภูชี้ดาวก็จะสะดวกข�้นไม�ต�องออกเดินทางเร็วมาก 
เมื่อถึงจ�ดจอดรถด�านบน ต�องเดินเท�าต�อไปบนยอดภูชี้ดาวอีกประมาณ  300 เมตร เส�นทางเดินแบบ
ไล�ตามระดับสันเขาข�้นไปเร�่อยๆ แต�ก็ถือว�าเป�นระดับในการเดินข�้นที่ไม�ยากมาก ใช�เวลาเดินทางไป
ถึง 20 นาที

cr. www.paiduaykan.comร
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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


