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  สวัสดีเดือน กรกฎาคม ผ�านมาคร�่งป� 2564 ทุกอย�างยังคงมืดมน สำหรับว�กฤต สถานการณ�
โคว�ด-19 ในไทย ยอดคนติด คนเส�ยชีว�ต ยังคงสูงข�้นต�อเนื่อง  หลายท�านที่อยู�ในพ�้นที่กรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑลก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนกันไปบ�างแล�วเนื่องจากอยู�ในพ�้นที่เส�่ยงสูง ส�วนจังหวัดอื่น ๆ ก็ยังคง
รอกันอีกหน�อยนะครับ ผมเชื่อเหล�อเกินว�า ทุกคน ในหลากหลายธุรกิจต�างก็ได�รับความเดือดร�อนจาก
ผลในกระทบในครั้งนี้อย�างถ�วนหน�า ND Rubber เอง ณ ขณะนี้เราก็ยังคงประคับประคองสถานการณ�
โดยเฉพาะส�วนของมาตรการภายในให�ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ที่แพร�กระจายอยู�รอบ ๆ ตัวเราในเกือบทุก
พ�้นที่ พนักงานทุกคนที่เข�ามาปฎิบัติงานในพ�้นที่โรงงานจะต�องเคร�งครัดในเร�่องของการใส�หน�ากากอนามัย
และ เว�นระยะห�าง รูปแบบของการใช�ชีว�ตเราอาจจะเปล�่ยนไป แต�หากเราทุกคนช�วยกันเชื่อว�าทุกอย�างจะ
ผ�านพ�นไปได�ด�วยดีอย�างแน�นอนครับ
   กิจกรรมการตลาดของป�นี้ อาจจะดูเหงา ๆ ไปบ�าง แต�โปรเจ็คใหม� ๆ ของ ND Rubber เองก็ยังคง
มีต�อเนื่องอย�างไม�หยุดนิ�ง โดยล�าสุดได�ร�วมจับมือกับ บร�ษัท อีทรานส� จำกัด ผล�ตรถจักรยานยนต�ไฟฟ�า
ผลักดันธุรกิจรถ EV หวังสร�างโลกใบใหม�ให�เป�นไปในทิศทางที่สะอาดข�้น ไร�มลพ�ษหร�อฝุ�นละออง ซึ่งต�อง
ขอบคุณหลาย ๆ หน�วยงาน หลาย ๆ ท�าน โดยเฉพาะกลุ�มผู�ใช�รถจักรยานยนต�ในการประกอบอาชีพ
อย�างไรเดอร�ส�งอาหาร เดล�เวอร�่ ต�างก็ให�ความสนใจตอบรับกันเกินความคาดหมาย ซึ่งด�านในเล�มเรามี
รายละเอียดให�อ�านติดตามกันครับ
  สุดท�ายนี้ อีกคร�่งป�ที่เหล�อ เราเองยังคงต�องลุ�นกันต�อไป ทั้งเร�่องของวัคซีน และมาตรการต�าง ๆ
ที่จะออกมาช�วยเหล�อ แต�สุดท�ายแล�วไม�ว�าจะอย�างไร อย�าล�มดูแลตัวเองและพ�่งพาตัวเองให�ได�ให�มากที่สุด
และสำคัญไปกว�านั้นคือการร�วมรับผิดชอบต�อสังคมนะครับ แล�วเจอกันใหม�ฉบับหน�าครับ
 
 
 

 



 ND Rubber หร�อ NDR ร�วมลงทุน “อีทราน(ไทยแลนด�)” ผู�ผลิตรถมอเตอร� ไซค� ไฟฟ�า   มุ�งสร�างNew S-curve  ผลักดันผลงานโต

ก�าวกระโดด สัดส�วน 35%มูลค�า 60.20 ล�านบาท โดยชำระเป�นหุ�นเพ��มทุนขาย PP จำนวน 22.13 ล�านหุ�น  (Share Swap) 

 “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา” กรรมการผู�จัดการ เผยการเข�าลงทุนครั้งนี้จะสร�าง New S-curve เชื่อมั่นธุรกิจรถมอเตอร� ไซค� ไฟฟ�ามี

ศักยภาพการเติบโตที่ดีอย�างยั่งยืน มั่นใจช�วยผลักดันให�บร�ษัทเติบโตแบบก�าวกระโดด 

 ทั้งนี้ อีทราน ประกอบธุรกิจออกแบบพัฒนารถจักรยานยนต� ไฟฟ�าภายใต�แบรนด�อีทราน (ETRAN) โดยการเข�าลงทุนดังกล�าวสอดคล�อง

กับนโยบายของบร�ษัทฯในการมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเพ�่อสร�าง New S-curve ซึ่งเล็งเห็นว�าอุตสาหกรรมยานยนต� ไฟฟ�าเป�นธุรกิจ

ที่กำลังอยู�ในช�วงเร��มต�นของ Growth Cycle กรรมการผู�จัดการ NDR กล�าวอีกว�า สำหรับประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับจากการร�วมลงทุนครั้งน้ี

จะทำให�บร�ษัทฯ เข�าไปสู�อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดของตลาดใหญ�ข�น้ และต�อยอดจากธุรกิจเดิม อีกท้ังจะช�วยสนับสนุนให�ผลดำเนินการของบร�ษัทฯเติบโต

อย�างต�อเนื่องและก�าวกระโดดได�ในอนาคต โดยคาดว�า ETRAN จะสามารถสร�างรายได� และผลกำไรได�ตั้งแต�ป� 2565 เป�นต�นไป

 “ต�องยอมรับว�าป�จจ�บันเทรนด� EV กำลังเป�นที่นิยม ซึ่ง NDR ในฐานะผู�ผลิตยางในและยางนอกรถจักรยานยนต� อยู�ในอุตสากรรมรถ

จักรยานยนต�มาอย�างยาวนานเล็งเห็นถึงโอกาส ทำให�ในช�วงที่ผ�านมาเราได�เร��มให�ความสนใจทำการศึกษาหาข�อมูลของรถจักรยานยนต� ไฟฟ�าที่

มีจำหน�ายอยู�ในป�จจ�บัน พบว�ารถจักรยานยนต� ไฟฟ�าเกือบทั้งหมดในตลาดเป�นรถนำเข�าสามารถว��งได�ประมาณ30-50 กิโลเมตรต�อการชาร�จ และทำ

ความเร็วได�ประมาณ 50-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม�สามารถตอบสนองกับความต�องการของผู�ใช�  ขณะที่แบรนด� ETRAN เป�นการพัฒนาและคิดค�น

โดยคนไทย 100% โดยจ�ดเด�น คือ รถสามารถทำความเร็วได�ถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และใช�งานได�ประมาณ 180 กิโลเมตรต�อการชาร�จ ซึ่งเป�น

คุณสมบัติท่ีสามารถใช�งานแทนรถน้ำมันได�จร�ง จ�งม่ันใจว�าแบรนด�รถมอเตอร� ไซด� ไฟฟ�าของ ETRAN จะสามารถตอบโจทย�ของผู�ใช�ได�เป�นอย�างดี

และจะเป�นตัวกระตุ�นให�ตลาดตื่นตัวอย�างแน�นอน โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ�ที่มีป�ญหา PM2.5 ถ�ารถทุกคันเป�นรถไฟฟ�าเราจะช�วยลดป�ญหา

มลภาวะลงไปได�อย�างมหาศาล” 

ND Rubber หร�อ NDR ร�วมลงทุน “อีทราน(ไทยแลนด�)
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 บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู�จัดการ  

บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน)  นายสรณัญช� ชูฉัตร (คนที่ 2 จาก ขวา) CEO บร�ษัท อีทราน(จำกัด)  และ นายภัทรว�น 

มหัธนสกุล (คนท่ี 2 จากซ�าย) Cluster Manager จาก Robinhood พาร�ทเนอร� จาก 3 ค�ายยักษ�แห�งวงการยานยนต� เดินหน�า

โปรเจ็ค EV ลงพ�้นที่ดูโรงงานประกอบ เพ�่อเตร�ยมพร�อมสำหรับการผลิตรถมอเตอร� ไซค� ไฟฟ�า ให�ทันตามกำหนด ในรุ�น Myra

โดยมีเป�าหมาย 100 คันแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2564  โดยมีนาย กรกฤช จ�ฬางกูร (คนที่ 3 จากซ�าย) ประธานบร�หาร บร�ษัท

ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตร� ให�การต�อนรับและนำทีมพาเย่ียมชมไลน�การประกอบอย�างเป�นกันเอง เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ณ

บร�ษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตร� จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ND Rubber จับมือ ETRAN และ Robinhood 
ลุย โรงงานซัมมิท
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ข�่มอเตอร� ไซค�ข�้นเขา-ลงเขา
อย�างไรให�ปลอดภัย

3. พยายามใช�เข�าหนีบตัวถังไว�

เพ�่อการขับข�่อย�างมีประสิทธิภาพ แนะนำว�าให�ใช�เข�าและช�วงต�นขาหนีบ

ตัวถังเอาไว� หร�อที่เร�ยกว�า Knee Grip (สำหรับรถบิ�กไบค�หร�อรถที่มีถัง

น้ำมันด�านหน�า) โดยให�ช�วงต�นขาเป�นตัวจับยึดถังไว� คล�ายกับเป�นที่ล็อค

ตัวโดยอัตโนมัติ เพ�่อให�ลำตัวอยู�แนบกับตัวรถ เพ�่อใช�น้ำหนักตัวในการ

ขยับและเคลื่อนที่ไปข�างหน�าพร�อมกับรถ ซึ่งจะผ�อนแรงและช�วยถอนน้ำ

หนักที่กดเกร็งอยู�ตรงข�อมือ

5. เทตัวไปด�านหลัง และใช�ความเร็วที่พอดี
นอกจากนี้การเทตัวไปด�านหลัง หร�อเลื่อนตัวบนเบาะให�ถอยไปทางด�าน

หลัง จะช�วยผ�อนน้ำหนักที่อยู�ด�านหน�ารถ ให�เกิดความสมดุลมากข�้น ไม�

เทน้ำหนักไปด�านหน�ารถมากเกินไปนั่นเอง

7. ห�ามแตะเบรกแช� ไว�
สำหรับการข�่มอเตอร� ไซค�ลงเขา หากเป�นรถมอเตอร� ไซค�แบบมีเกียร�ให�ใช�เกียร�ต่ำเพ�่อเป�นแรงฉุดในการชะลอความเร็ว แต�ถ�าเป�นรถมอเตอร� ไซค�เกียร�ออโต�

ให�ค�อยๆ แตะเบรกและบิดคันเร�งเล็กน�อย พอให�รู�สึกว�ารถเร��มมีแรงดึง หร�อเกิด Engine Brake แล�วค�อยๆ ใช�เบรกหน�าสลับกับเบรกหลังทีละนิด อย�ากำ

เบรกเยอะ และอย�าเบรกแช�ไว� เพราะจะทำให�เบรกไหม�และเบรกไม�อยู� ทางที่ดีควรเบรกเฉพาะช�วงที่จำเป�น ให�ยังพอเหลือแรงฉุดรถได�อยู�

 และนี่ก็คือ เทคนิคข�่มอเตอร� ไซค�ข�้นเขา-ลงเขา อย�างไรให�ปลอดภัย ที่มาสินำมาฝากกัน หากใครที่มีแพลนจะเดินทางท�องเที่ยวต�างจังหวัด

ด�วยรถมอเตอร� ไซค�หร�อรถบิ�กไบค�ละก็ ขอให�ขับข�่อย�างปลอดภัย ไม�ประมาท โดยเฉพาะใครที่ต�องผ�านเส�นทางข�้นเขา-ลงเขา ก็อย�าลืมนำเทคนิคเหล�านี้ไป

ใช�กันด�วยนะ

6. ดูถนนให�ดีๆ เวลาเข�าโค�ง
หากทางข�างหน�าเป�นทางโค�ง ให�ใช�สายตามองยาวเพ�่อประเมินว�าโค�งเป�น

แบบไหน เช�น โค�งกว�าง โค�งแคบ หร�อโค�งหักศอก หากเป�นถนนสองเลน 

ให�ข�่มอเตอร� ไซค�ชิดซ�ายไว� และดูให�ดีๆ ว�ามีรถสวนมาหร�อเปล�า หากมีรถ

อีกฝ��งแซงมาในทางโค�งจะได�หลบหลีกทัน นอกจากนี้ควรค�อยๆ เบรกไป

ด�วยเพ�่อชะลอความเร็ว แต�ห�ามแตะเบรกแช�เด็ดขาด

4. ใช�เกียร�ต่ำ
ขณะข�้นเขาหร�อลงเขาควรใช�เกียร�ต่ำ หร�อไม�เกินเกียร� 3 แต�หากรู�สึกว�า

รถเร��มไม�มีแรง ให�ลดเกียร�ต่ำลงมาอีก และไม�ควรบิดคันเร�งแรงจนเกินไป

เพราะเมื่อเลยจ�ดที่ลาดชันมาแล�วรถจะเร��มพ��งแรง ส�วนการใช�เกียร�ต่ำใน

การลงเขานั้น จะทำให�รถเกิดแรงฉุดเพ�่อให�ว��งช�าลง จ�งสามารถเบรกและ

เข�าโค�งได�อย�างมั่นใจ

1. มีสติในการขับข�่
ไม�ว�าคุณจะเป�นนักบิดมือใหม� หร�อนักบิดที่ชำนาญแล�ว ก็ควรต�องมีสติ

ในการขับข�่อยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะบนเส�นทางที่ไม�คุ�นชิน เป�นทางโค�ง

หร�อทางลาดชัน โดยควรใช�สายตาสังเกตถนนหนทางว�าเป�นอย�างไรมี

ทางโค�งช�วงไหน ควรใช�ความเร็วเท�าไร เพ�่อที่จะได�วางแผนและขับข�่ผ�าน

เส�นทางนั้นอย�างปลอดภัย

2. ใช�ความเร็วที่เหมาะสม
ในการขับข�่มอเตอร� ไซค�ข�้นเขา-ลงเขานั้น ควรใช�ความเร็วที่เหมาะสม 

ไม�ควรใช�ความเร็วมากเกินไป เพราะต�องคำนึงถึงลักษณะเส�นทาง สภาพ

ถนน สภาพอากาศ รวมถึงเร�่องการเบรกและน้ำหนักรถด�วย ซึ่งควรใช�

ความเร็วที่ไม�เกิน 80 กิโลเมตรต�อชั่วโมง อย�าข�่เร็วเกินไป เแต�ก็อย�าช�า

จนความเร็วไม�สัมพันธ�กับเกียร� เพราะจะทำให�รถไม�มีแรงข�้นเขา

 อย�างที่ทุกคนทราบกันดีว�าเส�นทางข�้นเขา-ลงเขานั้นค�อนข�างอันตราย มีทั้งทางโค�งและทางลาดชัน ผู�ขับข�่รถมอเตอร� ไซค�หร�อผู�ขับข�่บิ�กไบค�

จ�งควรเพ��มความระมัดระวังให�มากข�้น ซึ่งเทคนิคในการขับข�่มอเตอร� ไซค�ข�้นเขา-ลงเขาที่เพ�่อนๆ ควรรู� มีดังต�อไปนี้

cr. https://masii.co.th/blog/ข�่มอเตอร� ไซค�ข�้นเขา
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 บ�อน้ำพ�ร�อนฝาง ตั้งอยู�ภายใน"อุทยานแห�งชาติดอยผ�าห�มปกเป�นสถานที่ท�องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี ความน�าอัศจรรย�อยู�ในตัว
ตรงที่เป�นบ�อน้ำพ�ร�อนที่เกิดข�้นมาจากหินร�อนเหลวที่อยู�ใต�เปล�อกโลก (แม็กม�า) ไหลแทรกมาตามช�องหินข�้นมาใกล�เปล�อกโลก ทำให�ชั้นหิน
บร�เวณนั้นมีอุณหภูมิสูงข�้น และเมื่อน้ำบาดาลไหลผ�านชั้นหินร�อนดังกล�าว จ�งทำให�อุณหภูมิของน้ำนั้นสูงข�้นตามไปด�วย ทำให�เกิดแรงดัน
มหาศาล และดันตัวเองผ�านรอยแยกของหินแกรนิตข�้นมาบนพ�้นผิวโลก จนเกิดเป�นน้ำพ�ร�อนพ��งข�้นมา โดยมีไอร�อน เป�นควันลอยคุกรุ�น
อยู�ตลอดเวลา ซึ่งความร�อนของน้ำในบ�อน้ำพ�ร�อนนั้นมีความร�อนสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

 สำหรับ บ�อน้ำพ�ร�อนฝาง มีมากมายกว�า 50 บ�อ โดยตั้งกระจัดกระจายอยู�ทั่วไปรอบๆ ภายในบร�เวณพ�้นที่ที่กว�างใหญ�กว�า 10 ไร�
ซึ่งทางอุทยานแห�งชาติฯ ได�พัฒนาพ�้นที่ให�มีความสวยงามเข�ากับธรรมชาติ โดยทำทางเดินด�วยแนวหิน เพ�่อให�นักท�องเที่ยวเดิน เข�าไป
ชมบ�อน้ำพ�ร�อนได�อย�างใกล�ชิด ซึ่งบ�อน้ำพ�ร�อนบางบ�อก็มีขนาดใหญ� บางบ�อมีขนาดเล็ก แต�ว�าจะมีบ�อใหญ�อยู�หนึ่งบ�อที่จะมี ไอน้ำพ��งข�้น
สูงกว�า 40-50 เมตร ซึ่งสร�างความตื่นตะล�งให�กับผู�ที่ได�มาชม พร�อมกับส�งกล��นกำมะถันกระจายไปทั่วและก็มีบางบ�อที่มี อุณหภูมิสูงถึง
ขนาดสามารถต�มไข�จนสุกได�ภายในระยะเวลาแค� 10-20 นาที ซึ่งทางอุทยานแห�งชาติฯ ก็ได�จัดเป�นกิจกรรมต�มไข� ในบ�อน้ำพ�ร�อนไว�ให�
บร�การแก�นักท�องเที่ยว

 น้ำพ�ร�อนที่พ��งข�้นมาจากบ�อเหล�านี้ยังมีคุณสมบัติของแร�ธาตุที่มีคุณประโยชน�มากมาย อย�างเช�น แคลเซียม โซเดียม ซัลเฟอร� ที่
เชื่อว�ามีคุณสมบัติในการช�วยรักษาโรคผิวหนัง และโรคไขข�ออักเสบได� ทั้งยังช�วยให�โลหิตไหลเว�ยนได�ดี เมื่อนำมาอาบซึ่งบ�อ น้ำพ�ร�อนฝาง
ก็ได�ผ�านการว�เคราะห�แล�วว�ามีคุณสมบัติของแร�ธาตุดังกล�าว ที่สามารถนำมาอาบได�โดยปลอดภัย ทางอุทยานฯ ได�จัด ทำห�องอาบน้ำแร�
ห�องอบไอน้ำ และบ�อน้ำร�อนไว�ให�บร�การแก�นักท�องเที่ยวที่ต�องการมาอาบน้ำพ�ร�อน โดยตั้งอยู�ก�อนถึงที่ทำการ อุทยานแห�งชาติฯ เล็กน�อย
และทางอุทยานแห�งชาติฯ ยังได�จัดให�มีเส�นทางศึกษาธรรมชาติเดินข�้นเขา ป�าเบญจพรรณมาถึง ยังบ�อน้ำพ�ร�อน มีระยะทางประมาณ
1.2 กิโลเมตร

 เชียงใหม�

cr. www.paiduaykan.com
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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


