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บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
กอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากธุรกิจขนาดครอบครัว มีพนักงานไมถึง 

10 ชีวิต หรือท่ีหลายตอหลายคนเรียกกันวา “โรงกลึง” โรงกลึง เอ็ม อาร พี ไดดําเนิน
กิจการมุงเนนนโยบายยึดม่ันการทํางานท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก จึง
ไดรับความไววางใจ และการสนับสนุนจากลูกคาหลายๆ ดาน ผนวกกับวิสัยทัศนของ
ผูบริหารทําให โรงกลึง เอ็ม อาร พี เติบโตอยางรวดเร็ว โดยการเพิ่มพื้นท่ี, กําลังการผลิต, 
โรงงาน, เครื่องจักร และบุคลากรอยางตอเนื่อง    จนในท่ีสุด โรงกลึง เอ็มอารพี ไดกาว  
มาสูความเปนสากล จนเปนท่ีรูจักกันในนาม  บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ใน
ปจจุบัน 

 

 

 

 

ซึ่งผลจากความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแก บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด นั้น ไม
ไดมาจากใครอื่นไกล ท้ังหมดมาจากความไววางใจของลูกคา หลากหลายอุตสาหกรรม 
อาทิเชน กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก, กลุมโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต, กลุม
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี, กลุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสราง, กลุม
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล และหลายกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหการสนับสนุน
เสมอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
ไดกาวข้ึนมาเปนผูนําในดานการแปรรูป
โลหะภัณฑขนาดใหญ โดยมีเครื่องจักร           
ท่ีหลากหลาย สา มารถรองรับควา ม
ตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม 
ต้ังแตงานเช่ือมประกอบ, งานเช่ือมพอก
ผิวแข็ง, งานพนทราย, งานทําส,ี งานกลึง, 
งานกัด, งานไส, งานเจียรนัย, งานเจาะ, 
งานควานรู, งานประกอบเพื่อทดสอบ
ระบบการทํางานเสมือนหนางานจริง 
และงานติดต้ังเครื่องจักร ทําให บริษัท 
เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัท
ท่ีสามารถผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกล ได
อยางครบวงจร อีกท้ังยังไดรับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
ทํ า ใ ห เ ช่ื อ ม่ั น ไ ด ว า  ช้ิ น ง า น ท่ี ผ า น
กระบวนการผลิต   จะไดรับการควบคุม
คุณภาพทุก ข้ันตอนจนถึงมือลูกค า
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“SCOPE OF BUSINESS” 
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 “นานาสาระทางวิศวกรรม” 

เหล็กกลา (Steel) 
 คือเหล็กท่ีผานการเพิ่มธาตุโลหะอื่นๆเขาไปเพื่อปรับ
คุณสมบัติของเหล็กเปนโลหะผสมมีปริมาณคารบอนประมาณ 
0.2 - 2.04% คารบอนเปนวัสดุผสมท่ีลดตนทุน แตมีการใชธาตุ
อื่นๆผสมดวย เชน แมงกานีสโครเมียม วานาเดียมทังสเตน 
คารบอนและอื่นๆ การเปลี่ยนปริมาณธาตุโลหะเปนตัวกําหนด
คุณภาพท้ังดาน ความแข็ง การข้ึนรูปการรีดและความตึงของ
เหล็กกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 เหล็กกลาตางจากเหล็กบริสุทธิ์ตรงท่ีมีอะตอมของธาตุ
อื่นนอยมากแตมีกากแร 1-3% โดยน้ําหนักในรูปของอนุภาคอยู
ในทิศทางหนึ่งซึ่งมีความทนทานกวาเหล็กกลาและโคงงองาย
กวา 
 

เหล็กกลาแบงออกไดเปน 2 ชนิดหลัก คือ 
 1. เหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) คือ เหล็กกลาท่ี
เพิ่มธาตุคารบอนเขาไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกลใหกับเหล็ก 
 2. เหล็กกลาประสม (Alloy Steel) มีช่ือเรียก ท่ีเกิดจาก
การผสมธาตุต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปดังนี้ 
- 2 ชนิดเรียกวา ไบนารี่อัลลอย (Binary Alloy) 
- 3 ชนิดเรียกวา เทอรนารี่อัลลอย (Ternary Alloy) 
- 4 ชนิดเรียกวา ควอเทอรนารี่อัลลอย (Quaternary Alloy) 

 
ประเภทของเหล็กกลา 
1. เหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) 
 มีสวนผสมของคารบอนเปนหลักท่ีไมเกิน 1.7% และ
มีธาตุอื่นผสม เชนซิลิคอนฟอสฟอรัส กํามะถัน และแมงกานีส 

ในปริมาณนอยจะติดมากับเนื้อเหล็กต้ังแตเปนสินแร เหล็กชนิด
นี้ เปนวัสดุช างชนิดเดียว ท่ี มีคุณสมบัติทางความแข็งแรง 
(Strength) และความออนตัว (Ductility) ท่ีเปลี่ยนแปลงไดกวาง
มากตามปริมาณของคารบอนท่ีมีอยูในเหล็กทําใหเหมาะท่ีจะ
เลือกใชไดตามความเหมาะสมของลักษณะงานบางครั้งท่ีเรียกวา 
"Mild Steel" 

ประเภทของเหล็กกลาคารบอน 
แบงไดเปน 3 ชนิด คือ 
 1. เหล็กกลาคารบอนตํ่า (Low Carbon Steel) เปน
เหล็กเหนียวแตไมแข็งแรงนัก สามารถนําไปกลึง กัด ไสเจาะได
งาย เนื่องจากเปนเหล็กท่ีออนสามารถรีดหรือตีเปนแผนไดงาย 
เหมาะกับงานท่ีไมตองการความเคนแรงดึงสูงนักไมสามารถ
นํามาชุบแข็งได แตถาตองการชุบแข็งตองใชวิธีเติมคารบอนท่ี
ผิวกอนเพราะมีคารบอนนอย (ไมเกิน 0.2%)  

ตัว อ ย างก า รใ ช ง าน  เ ช น 
เ ห ล็ ก แ ผ น ห ม อ น้ํ า ท อ
น้ํ า ป ร ะ ป า เ ห ล็ ก เ ส น ใ น
อุตสาหกรรมกอสรางเหล็ก
เคลือบดีบุก เชนกระปอง
บ ร ร จุ อ า ห า ร  เ ห ล็ ก อ า บ

สังกะสี เชน แผนสังกะสีมุงหลังคาทําตัวถังรถยนตถังน้ํามัน 
งานย้ําหมุด ทําสกรู ลวดสลักเกลียว ช้ินสวนอะไหลเครื่องจักร 
โซ บานพับประตู 
 2. เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (Medium Carbon 
Steel)เปนเหล็กท่ีมีความแข็งแรงและความเคนแรงดึงมากกวา
เหล็กกลาคารบอนตํ่าแตมีความเหนียวนอยกวานอกจากนี้ยังให
คุณภาพในการแปรรูป
ท่ีดีกวาและยังสามารถ
นํา ไ ปชุบ ผิว แ ข็งไ ด
เ ห ม า ะ กั บ ง า น ท่ี
ตองการความเคนดึง
ป า น ก ล า งต อ ง ก า ร
ปองกันการสึกหรอท่ีผิวหนา และตองการความแข็งแรง แตมี
ความแข็งบางพอสมควรเชน ทําช้ินสวนเครื่องจักรกลทําราง
รถไฟ เพลาเครื่องกล เฟองหัวคอน กานสูบ สปริง ช้ินสวนรถไถ
นา ไขควง ทอเหล็ก นอตสกรูท่ีตองแข็งแรง 
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 3. เหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel) เปน
เหล็กมีความแข็งแรง และทนความเคนแรงดึงสูงมีเปอรเซ็นต
คารบอน 0.5-1.5% สามารถทําการชุบแข็งไดแตจะเปราะเหมาะ
สําหรับ งานท่ีตองการความตานทานตอการสึกหลอ เชน ดอก
สวาน สกัด กรรไกรมีดคลึงใบเลื่อยตัดเหล็ก ดอกทําเกลียว 
(Tap) ใบมีดโกน ตะไบ แผนเกจ เหล็กกัด สปริงแหนบ ลูกบอล 
แบริ่งลูกปน 
 
2. เหล็กกลาประสม (Alloy Steel) 
 เปนเหล็กกลาผสมคารบอนไมเกิน 1.7% และมีธาตุ
อื่นๆผสม เชน แมงกานิสนิกเกิล โครเมียม วาเนเดียมโมลิบดินัม 
โคบอลต ทังสเตนการผสมธาตุตางๆ ชวยปรับคุณสมบัติให
เหมาะกับความตองการ เชนการทนตอความรอนเพื่อใชทํา เตา
กระทะเตาไฟฟาและเตาอินดักช่ัน 
จุดมุงหมายของการผสมธาตุอ่ืนๆ คือ 

- เพิ่มความแข็งแรง 
- เพิ่มทนทานตอการสึกหรอ และทนการเสียดสี 
- เพิ่มความเหนียวทนตอแรงกระแทก 
- เพิ่มคุณสมบัติตานทานการกัดกรอน 
- ปรับปรุงคุณสมบัติดานแมเหล็ก 

เหล็กกลาประสมสามารถแบงตามปริมาณของวัสด ุ
ที่ผสมได 3 ประเภทคือ 
 1. เหล็กกลาประสมสูง (High Alloy Steel) เปนเหล็ก
ท่ีผสมธาตุอื่นๆกวา 10% เหล็กกลาในกลุมนี้รวมถึงเหล็ก
เครื่องมือประสม (Alloy Tool Steel) มีคุณสมบัติในดาน ทนตอ
การกัดกรอน ทนตอการสึกหรอไดดีจึงถูกใชงานในการทําเหล็ก
งานเครื่องมือตางๆ 
 2. เหล็กกลาประสมตํ่า (Low Alloy Steel) เปนเหล็กท่ี
ผสมธาตุอื่นๆไมเกิน 10% มีโครงสรางคลายเหล็กคารบอน
ธรรมดา Plain Carbon Steel) และมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กกลา
ประสมสูง 
 3. เหล็กกลาประสมพิเศษ (Special Alloy Steel) 
เหล็กกลาประสมพิเศษเปนเหล็กกลาประสมท่ีพัฒนาข้ึนมา
เพื่อใหเหมาะกับงานเฉพาะเชน  
 3.1 เหล็กกลาประสมทนแรงดึงสูง (High Tensile 
Strength Alloy Steel) เปนเหล็กกลาท่ีมีคุณสมบัติตางจาก

เหล็กกลาประสมท่ัวไป คือ มีคุณสมบัติทนแรงดึงไดสูงมาก 
และมีความเหนียวสูงนอกจากนี้วิธีการชุบแข็งยังแตกตางไปจาก
เหล็กกลาประสมท่ัวไป มีเปอรเซ็นตคารบอนอยูประมาณ 0.2% 
เหมาะกับเพลาสงกําลัง หรือ เฟองเปนตน 
 3.2 เหล็กกลาทนการเสียดสีและรับแรงกระแทก 
(Wear Resistant Steel) คือ เหล็กกลาประสมแมงกานีส หรือ 
"เหล็กกลาฮาดฟลต"โดยมีธาตุผสมเชนซิลิคอน 0.4-1% 
แมงกานีส 11-14% แตเหล็กท่ีผลิตออกมาในตอนแรกยังไม
สามารถนําไปใชงานได เพราะมีความเปราะมากตองนําไปชุบท่ี
อุณหภูมิ 1000-1100 C และจุมน้ําอยางรวดเร็ว จะทําใหเหล็ก
ชนิดนี้มีคุณสมบัติเหนียวเหล็กชนิดนี้ไมเหมาะสําหรับลักษณะ
การใชงานท่ีมีเพียงการเสียดสีแตเพียงอยางเดียวเพราะจะไมคุม
ทุนการผลิต จะตองไดรับแรงกระแทกพรอมกันไปดวย

นอกจากนี้ไมสามารถ
ตัดเจาะหรือกลึงไดงาย
ตองใชมีดกลึงท่ีมีความ
แข็งสูง และใชความเร็ว
ในการตัดตํ่ามาก เชน 
ตะแรงเหล็กอุปกรณขุด
แร รางรถไฟ ฯลฯ 

 3.3 เหล็กกลาความเร็วสูง (High Speed Steel หรือ 
HSS) เปนเหล็กท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับงานเครื่องมือตัดกลึง กัด 
เจาะ ไส ซึ่งเดิมนั้นใชเหล็กคารบอนสูงเหล็กชนิดนี้มีทังสเตน
เปนธาตุหลักประสมกอนนําไปใชงานจะตองชุบแข็งกอนท่ี
อุณหภูมิ ประมาณ 950 - 1300C ข้ึนอยูกับสวนผสม  
คุณสมบัติท่ัวไป 

- มีความแข็ง (หลังจากชุบแข็งแลวจะเปราะ) 
- รักษาความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิสูง 
- ชุบแข็งไดดีทนตอการสึกหรอไดดี 
- เปอรเซ็นตคารบอน 0.6 - 0.8% 
- ธาตุท่ีผสมอยู ทังสเตน 6% ไมลิบดินัม6% โครเมียม 

4% วาเนเดียม 1% 
- การใชงาน ดอกสวาน ดอกทําเกลียว มีด กลึง มีดใส 

แมพิมพเครื่องมือวัดตางๆ ฯลฯ  
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 3.4 เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) มีธาตุโครเมียม
ผสมอยูเพื่อใหมีคุณสมบัติตานทานสนิมและตองผสมโครเมียม
ใหสูงพอสมควร 
คุณสมบัติท่ัวไป 

- ปองกันการเกิดสนิม การกัดกรอนจากสารเคมี
ประเภทกรด 

- ทนความรอน (ข้ึนอยูกับปริมาณโครเมียมตองสูง) 
- เปอรเซ็นตคารบอน ไมเกิน 0.4% 
- ธาตุท่ีผสมเชนโครเมียม 15 -18% นิกเกิล แมงกานีส 

อะลูมิเนียม ฯลฯ 
- การใชงานท่ียึดสวนตางๆ เชน  ท่ียึดเตาทอ  มีด 

ชอนสอม หรืออุปกรณในงานเคมีหรืออางลางในครัว 
(Sink) 

4. เหล็กกลาหลอ (Cast Steel)  
 คือ เหล็กกลาท่ีนํามาข้ึนรูปโดยวิธีการหลอมีลักษณะ
รูปรางซับซอนเกินกวาท่ีจะทําการตีข้ึนรูป การอัด หรือการรีด
ซึ่งวิธีการหลอนี้จะไดงานท่ีขนาดใกลเคียงกับขนาดท่ีตองการ
เหล็กกลาหลอนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับเหล็กกลาท่ีผานการข้ึนรูป
ดวยการตีหรือการวัดจะมีสวนท่ีแตกตางกันคือ ช้ินสวน
เครื่องจักรกลท่ีผานการหลอจะปรากฏมีรูพรุนเล็กๆ 

เหล็กกลาหลอแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 
 4.1 เหล็กกลาคารบอนหลอ (Carbon Casting Steel) 
เปนเหล็กกลา ท่ี มีคารบอนเปนหลักเพียงอยางเดียวโดยมี
เปอรเซ็นตคารบอนไมเกิน 0.6% ธาตุโลหะอื่นท่ีผสมอยูเชน 
แมงกานีส 0.5-1% ซิลิคอน 0.2 - 0.75% กํามะถัน<0.5% 
ฟอสฟอรัส< 0.5% ซึ่งเปนสารมลทิน ยกเวนเฉพาะแมงกานีส 
ซิ ลิ ค อ น  อ ะ ลู มิ เ นี ย ม เ พ ร า ะ มี ห น า ท่ี เ ป น ตัว กํ า จั ด แ ก ส 
(Deoxidizer) สวนใหญการใชงานจะใชทํากังหันเทอรไบต 
เหล็กกลาคารบอนหลอแบงเปน 3 ประเภท 

- เหล็กกลาหลอคารบอนตํ่า(มีคารบอนไมเกิน0.2%) 
-  เหล็กกลาหลอคารบอนปานกลาง(มีคารบอน 0.2-

0.5%) 
- เหล็กกลาหลอคารบอนสูง (มีคารบอน 0.5-0.6%) 

4.2 เหล็กกลาประสมหลอ (Alloy Casting Steel) เปน
เหล็กกลาคารบอนท่ีมีเปอรเซ็นตคารบอนไมเกิน 1.7% และธาตุ

อื่นผสม เชน แมงกานีส ซิลิคอนโครเมียม นิกเกิล วาเนเดียมโม
ลิบดินัม โมลิบดินัม ทังสเตน ทองแดง หรือโคบอลต การท่ีมี
ธา ตุต างๆประสมลงในเหล็กกลาคารบอนเพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติ เชน การชุบแข็งการตานทานการกัดกรอนท้ังท่ี
อุณหภูมิปกติและสูง การนําไฟฟาและคุณสมบัติเกี่ยวกับ
แมเหล็ก กรรมวิธีการผลิตจะผลิตใน เตากระทะ เตาไฟฟา และ
เตาอินดักช่ัน สวนใหญจะนําไปใชงานทําช้ินสวนอุปกรณใน
งานอุตสาหกรรมเคมี 

เหล็กกลาประสมหลอ แบงออกเปน 2 กลุมคือ 
- เห ล็ กก ล าป ร ะส มตํ่า  (ธ า ตุผ ส มเ ช นแ มงก า นี ส 

โครเมียม นิกเกิล ทังสเตน ไมเกิน10%) 
- เหล็กกลาประสมสูง (มีธาตุผสมท่ีสําคัญเกินกวา 

10%) 

5. เหล็กออน (Wrought Iron) 
 เปนเหล็กท่ีผลิตจากเตาพุดเด้ิล (Pudding Process) มี
เปอรเซ็นตคารบอนไมเกิน 0.1% นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นผสมเชน 
ซิลิคอน กํามะถัน ฟอสฟอรัสแมงกานีส ฯลฯ ผลผลิตจากเตาพุด
เด้ิลจะไดเหล็กท่ีมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9% เม่ือเผาใหรอน
เหล็กออนนี้จะไมหลอมละลายแตจะออนเปยกตีข้ึนรูปไดงาย
มาก สามารถตีช้ินเหล็กใหประสานกันไดตัวอยางการใชงาน 
เชนทอ หรือผลิตภัณฑท่ีตองพบกับการเสื่อมสภาพโดยสนิม ขอ
ตอรถไฟ โซ ขอเกี่ยว หรืออุปกรณท่ีข้ึนรูปอยางงาย 
 

……………………………………………….. 
ขอบคุณแหลงท่ีมา:   www.maxsteelthai.com 
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 “Valentine Day Travel” 
 5 ·Õèà·ÕèÂÇà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ÃÑºÇÒàÅ¹ä·¹� 
 

1. ภูโลลม 

ภูโลลม ต้ังอยูในจังหวัดเลย บนพื้นท่ี เขตอุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา เปนพื้นท่ีซึ่งถูกโอบลอมไปดวย 
บรรยากาศของธรรมชาติ เปนหนึ่งในสถานท่ีท่ีมีโลเคช่ัน 
สุดโรแมนติกของประเทศไทย เนื่องจากมีไฮไลทท่ีโดนเดนของ 
ภูโลลม คือบรรดาตนนางพญาเสือโครงหรือท่ีเรียกวา ซากุระ
เมืองไทย นับแสนตนท่ีจะบานสะพรั่งพรอมเพรียงกัน 
ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป เรียกไดวาท้ัง
พื้นท่ีกลายเปนสีชมพู ตอนรับในชวง วันวาเลนไทน พอดี 
เหมาะสําหรับหนุมสาวท่ีจะแชะภาพคูหวานๆ เพื่อเก็บ
บรรยากาศท่ีสุดแสนจะนาประทับใจของคูรักกันเลยทีเดียว 
 

……………………………………………….. 
ขอบคุณขอมลูและภาพจาก : www.checkinchill.com 

 

2. สิงหปารค เชียงราย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สิงหปารค เชียงราย  ในปนี้ไดมีการจัดงานเทศกาล 
บอลลูนนานาชาติ “SINGHA PARK CHIANG RAI 

BALLOON FIESTA”  ท่ียิ่งใหญท่ีสุดใน
อาเซียน ต้ังแตวันท่ี 13 – 17 กุมภาพันธ 2562  
ทามกลางขุนเขาและวิวทิวทัศนอันงดงาม  
ณ สิงหปารค เชียงราย นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมพิเศษ สําหรับคูรัก  “Ballon Love 
2019” เพื่อตอนรับวันวาเลนไทน  ในวันท่ี 14 
กุมภาพันธ อีกดวย ใครท่ีกําลังมองหา
บรรยากาศอีกมุมสําหรับ ความโรแมนติก 

ตองหามพลาด และช่ืนชมบรรยากาศความ
ตระการตาของบอลลูนท่ีถูกปลอยบนฟากวา 30 ลูก ท้ังนี้ภายใน
งานจะมีกิจกรรมคอนเสิรตจากศิลปนช่ือดังมากมาย และท่ี
สําคัญ เขาชมฟรี! อีกดวยนะคะ 

……………………………………………….. 
ขอบคุณขอมลูและภาพจาก : Singha Park Chiang Rai 
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3. ปางอุง 

ปางอุง หรือ โครงการพระราชดําริปางตอง 2 ซึ่ง
ต้ังอยูในจังหวัดแมฮองสอน หนึ่งในสถานท่ีพักผอนท่ีอยู
ใกลชิดธรรมชาติเปนอยางมาก ท่ีมีลักษณะเปนอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญถูกรายลอมไปดวยขุนเขา และปกคลุมไปดวยตน
สนท่ีปลูกไปท่ัวท้ังบริเวณ  

ซึ่งไดรับการขนานนามวา “สวิตเซอรแลนดแหง
เมืองไทย”  ยิ่งถาอยูในชวงท่ีมีอากาศหนาวเย็น นักทองเท่ียว
จะไดเห็นและสัมผัสกับไอหมอกท่ีลอยอยูเหนือผืนน้ําและ
นอนดูดาวในยามคํ่าคืน เรียกไดวาเปนบรรยากาศท่ีสุดแสนจะ
โรแมนติก ซึ่งหากคูรักคูไหนท่ีกําลังมองหาท่ีเท่ียวบรรยากาศ
ดีเพื่อสรางความประทับใจใหกัน ปางอุง คือหนึ่งในสถานท่ี
ตัวเลือกท่ีนาสนใจไมนอยเลยทีเดียว 

……………………………………………….. 
ขอบคุณภาพจาก : traveloka.com 

 
4. เชียงคาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชียงคาน ต้ังอยูในพื้นท่ีบริเวณริมแมน้ําโขงของทาง

จังหวัดเลย เปนหนึ่งในเมืองเล็ก ๆ ของประเทศไทย ท่ีสุดแสน
สงบ อบอุน ซึ่งเต็มไปดวย ธรรมชาติและอากาศอันแสนบริสุทธิ์ 

ยิ่งถาไดมีโอกาสพาคนรักไปพักผอน 
ใชชีวิตแบบ สโวไลฟ ต่ืนเชาตรูตักบาตร

ขาวเหนียว เดินเลนถนนคนเดินเชียง
คานในยามเย็น สูดอากาศบริสุทธิ์  
ริมฝงแมน้ําโขง ถือไดวาเปนโอกาส

เหมาะท่ีจะเติมเต็มความหวาน
ใหแกกัน ทามกลางบรรยากาศ  
สุดแสนจะโรแมนติก รวมไปถึง
นักทองเท่ียวจะสามารถพบเห็น

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นเม่ือมายัง
สถานท่ีแหงนี้ 
 

……………………………………………….. 
ขอบคุณภาพจาก : traveloka.com 

 
 



MRP ENGINEERING CO.,LTD                        2019 
                                                                                                                                                                           FEBRUARY 

www.mrp.co.th 

5.  เกาะหลีเปะ 

เกาะหลีเปะ อยูในอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา 
จังหวัดสตูล เปนสถานท่ียอดฮิตท้ังคนไทยและเทศ ท่ีตางนิยม
เขามาทองเท่ียว เนื่องจาก เกาะหลีเปะ มีความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติเปนอยางมาก ทําใหมีบรรยากาศภาพของผืนน้ําท่ีสวย
ใส ชายหาดขาวทรายละเอียด เรียกไดวาเปนสวรรคแหงอันดา
มันเลยก็วาได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………….. 

ขอบคุณขอมลูและภาพจาก : www.checkinchill.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อีกท้ังยังเปนสถานท่ียอดนิยมของคูรักเขามาฮันนีมูน 
ด่ืมน้ําผึ้งพระจันทร ไปกับบรรยากาศเคลาเสียงคลื่นทะเล
กระแทกกับชายหาดอยางโรแมนติก หากใครมีแผนเท่ียวในชวง 
วาเลนไทน แลวละก็ เกาะหลีเปะ เปนอีกหนึ่งสถานท่ีทางเลือก
สําหรับคูรักหรือนักทองเท่ียวท่ีนาสนใจไมนอยเลยทีเดียว 
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“MRP ACTIVITY” 
 

 บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ไดเขารวม
โครงการ “ทําความดี บริจาคโลหิต นอมรําลึก สาํนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ สภากาชาดไทย ถวายเปนพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”   

ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ณ อาคาร Training Center  

บริษัท เอ็ม อาร พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

 วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานไดรวมกิจกรรม รูจักการ
เสียสละ และการใหแกผูอื่น รวมท้ังยังเปนการบําเพ็ญประโยชน
เพื่อสังคม และรวมกันนอมรําลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสภากาชาดไทย และหนวย
แพทยพยาบาล รับบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ี เพื่อนําไปเก็บรักษา
และนําไปใชรักษาผูปวยตอไป   
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