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เป็ นอีกหนึง่ ผลงานที่ บริ ษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าชันน
้ าในประเทศอเมริ กา ให้ เป็ น
ผู้ผลิต CROSSHEAD ซึ่งเป็ นเครื่ อง Tensile Test ที่มีขนาด
ใหญ่ มีน ้าหนักชิ ้นงานประมาณ 40 ตัน ซึ่งเป็ นชิ ้นงานที่ต้องใช้
เครื่ อ งจัก ร และเทคโนโลยี ขัน้ สูง ในการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานที่กาหนด และมีความปลอดภัยสูงเมื่อนาไปใช้ งานจริ ง
เราได้ ให้ ความใส่ใจในทุกขันตอนการผลิ
้
ต เพื่อให้ ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเริ่ มตัง้ แต่ก ารวางแผนงาน การ
จัด เตรี ย มวัสดุ การเชื่ อ มประกอบ การควบคุม แนวเชื่ อ ม ให้
แข็ ง แรง รวมทัง้ งานแมชชี นต้ อ งมี ค วามแม่ น ย า เที่ย งตรงสูง
เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ า งานที่ ผ ลิ ต ออกมา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
คุณภาพเป็ นที่พงึ พอใจต่อความต้ องการของลูกค้ าและผู้ใช้ งาน
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“นานาสาระทางวิศวกรรม”
กรรมวิธีทางความร้ อนของเหล็กกล้ า
(Heat Treatment of steel)

รูปภาพจาก Thanasarn central steel Co.,Ltd

กรรมวิธีทางความร้ อน หมายถึง “การนาเอาโลหะ หรื อ
โลหะผสมที่เป็ นของแข็งมาให้ ความร้ อนแล้ วปล่อยให้ เย็นตัวใน
อัตราที่แตกต่างกัน เพื่อให้ มี Mechanical Properties ตาม
ต้ องการ”
การอบชุบโลหะด้ วยความร้ อน มีกรรมวิธี อยู่มากมาย
ไม่ว่าจะเป็ น การอบอ่อน การชุบแข็ง การทาเทมเพอร์ การชุบ
แข็งผิว หรื อการชุบแข็งโดยการตกตะกอน เป็ นต้ น แต่ละวิธีจะมี
ประโยชน์และการใช้ งานที่แตกต่างกัน จะเลือกใช้ วิธีใดขึ ้นอยูก่ บั
สมบัติสดุ ท้ ายของโลหะที่เราต้ องการ
เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนมี ส มบัติ เ ด่ น อย่ า งหนึ่ ง คื อ สามารถ
เปลีย่ นแปลงระบบผลึกของตนเองได้ เมื่อได้ รับความร้ อนหรื อทา
ให้ เย็นลง ซึง่ เราเรี ยกว่า สภาพอัญรูป (allotropy) จากสมบัติที่ดี
ในข้ อ นี ท้ าให้ เ หล็ ก กล้ า สามารถปรั บ ปรุ ง สมบัติ ท างกลโดย
กระบวนการทางความร้ อน (heat treatment) ได้ อ ย่า ง
กว้ างขวาง
กรรมวิ ธีการอบชุบเหล็กกล้าทีส่ าคัญๆ อาจจาแนกได้ดงั ต่อไปนี ้
Ø การอบอ่อน (annealing)
Ø การอบปกติ (normalizing)
Ø การชุบแข็ง (hardening หรื อ quenching)
Ø การทาเทมเพอร์ (tempering)
Ø การชุบแข็งออสเทมเพอริ ง (austempering)
Ø การชุบแข็งมาร์ เทมเพอริ ง (martempering)

Ø การชุบแข็งที่ผิว (surface hardening หรื อ case hardening)
Ø การอบชุบแข็งโดยวิธีการบ่มแข็งหรื อการตกตะกอน (age or
precipitation hardening)
การอบอ่ อน (Annealing)
กระบวนการอบอ่อน (annealing) เป็ นการให้ ความร้ อนกับ
เหล็กกล้ าจนถึงอุณหภูมิออสเทไนไทซิง แล้ วปล่อยให้ เย็นตัวช้ าๆ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอบอ่ อ นท าเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ข อง
เหล็กกล้ าที่ผา่ นการขึ ้นรู ปต่างๆ เช่น ชิ ้นงานหล่อ การขึ ้นรู ปเย็น
การขึ ้นรูปร้ อน ฯลฯ
การอบปกติ (Normalizing)
การอบปกติ ( normalizing) เป็ นการให้ ความร้ อนกั บ
เหล็กกล้ าจนถึงอุณหภูมิออสเทไนไทซิงแล้ วอบแช่ทิ ้งไว้ จากนัน้
ปล่อยให้ เ ย็นตัวในอากาศจนถึงอุณ หภู มิ ห้อง ความแตกต่า ง
ระหว่างการอบปกติกบั การอบอ่อนจะอยู่ที่อณ
ุ หภูมิออสเทไนไท
ซิง และอัตราการเย็นตัว
การทาการอบปกติจึงเหมาะกับการปรั บปรุ งโครงสร้ างและ
การกระจายตัวของเกรนก่อนการชุบแข็ง ปกติแล้ วกระบวนการนี ้
จะทากับเหล็กกล้ าที่ผ่านการหล่อขึ ้นรู ปมาและเหล็กที่ผ่านการ
ขึ ้นรู ปร้ อน ซึ่งเกรนที่ได้ จะหยาบและไม่สม่าเสมอ โครงสร้ างไม่
เป็ นเนื ้อเดียวกันสาหรับชิ ้นงานหล่อ
การอบชุบแข็ง (Quenching)
การชุบแข็ง (quenching or hardening) เป็ นการทาให้
เหล็กกล้ าเย็นตัวอย่างรวดเร็ ว (rapid cooling) เพื่อเปลี่ยน
สภาพไปเป็ นโครงสร้ างที่เราต้ องการ กระบวนการชุบแข็งนี ้จะทา
ให้ เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ ้น ขณะเดียวกันความเหนียวจะลดลง
ดังนัน้ ตัวแปรที่มีสว่ นอย่างมากในการควบคุมอัตราการเย็นตัว
คือ สารชุบ (quenching media) ซึ่งต้ องเลือกให้ เหมาะกับชนิด
ของเหล็ก
สารชุบเป็ นตัวกลางผ่านความร้ อนจากชิ น้ งานให้ หมดไป
อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ สมบัติของสารชุบต้ องให้ อตั ราการเย็นตัวที่
สูงกว่าอัตราการเย็นตัววิกฤต เพื่อป้องกันการเปลี่ยนเฟสจาก
ออสเทไนต์ไปเป็ นโครงสร้ างอื่นที่ไม่ใช่มาร์ เทนไซต์
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การทาเทมเพอร์ (Tempering)
โครงสร้ างมาร์ เทนไซต์ที่ได้ จากชุบแข็งมานัน้ จะมีสมบัติที่
แข็ ง และเปราะ อี ก ทั ง้ อั ต ราเย็ น ตั ว ที่ ร วดเร็ ว จะท าให้ เกิ ด
ความเครี ยดขึ ้นภายใน ส่งผลให้ เหล็กขาดความเหนียวไม่ทนต่อ
แรงกระแทก อาจแตกร้ าวภายหลังการใช้ งานได้ ดังนัน้ จึงต้ องมี
การน าเหล็ ก ที่ ผ่ า นการชุ บ แข็ ง มาท าเทมเพอร์ เพื่ อ คลาย
ความเครี ยดให้ หมดไป
การเปลีย่ นแปลงสมบัติทางกลขณะทาเทมเพอร์ จะสัมพันธ์
กับ อุณ หภูมิ แ ละเวลา ความเค้ น ตกค้ า ง (residual stress)
เกิ ดขึน้ จากการชุบแข็งเนื่องจากอัตราการเย็นตัวที่สงู เมื่อนา
ชิ ้นงานมาทาเทมเพอร์ ความเค้ นดังกล่าวจะลดลง ยิ่งอุณหภูมิใน
การทาเทมเพอร์ สงู ขึ ้นเปอร์ เซ็นความเค้ นตกค้ างก็จะลดลงมาก
ขึ ้นด้ วย
การชุบแข็งออสเทมเพอริง
การชุบแข็งแบบออสเทมเพอริ ง (austempering) เป็ นวิธีการ
หนึ่งในการชุบแข็งแบบเป็ นชัน้ (step quenching) ทัง้ นี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลีย่ งการแตกร้ าวหรื อบิดงอของชิ ้นงานที่มี
ความหนา-บางแตกต่างกันมากๆ ดังนัน้ จึงมีการหาวิธีที่ทาให้
เหล็ก เปลี่ย นแปลงโครงสร้ างเป็ นมาร์ เ ทนไซต์ หรื อ เบไนต์ ที่
อุณหภูมิสงู โดยไม่ต้องเย็นตัวลงมาถึงอุณหภูมิห้องในทันที วิธีที่
นิยมมี 2 วิธี คือ ออสเทมเพอริ ง และมาร์ เทมเพอริ ง
การชุบแข็งมาร์ เทมเพอริง
การชุบแข็งมาร์ เทมเพอริ ง (martempering) เป็ นการชุบแข็ง
แบบเป็ นขันอี
้ กวิธีหนึ่งที่มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกับออสเทมเพ
อริ ง คือ ป้องกันปั ญหาการแตกร้ าวและบิดงอจากอัตราการเย็น
ตัวอย่างรวดเร็ ว โครงสร้ างที่ได้ จากการทามาร์ เทมเพอริ งจะป็ น
โครงสร้ างมาร์ เทนไซต์

รูปภาพจาก www.harchris.co.za

การชุบแข็งที่ผิว (surface hardening)
การชุบ แข็ ง ที่ ผิ ว มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ท าให้ บ ริ เ วณผิ ว ของ
ชิ ้นงานเกิดความแข็งขึ ้น ส่วนเนื ้อเหล็กบริ เวณภายในยังคงอ่อน
และเหนียวดังเดิม การชุบแข็งที่ผิวทาให้ เหล็กทนการสึกหรอที่
บริ เวณผิวดีขึ ้น ขณะเดียวกันแกนกลางยังคงอ่อนเหนียว ซึ่งจะ
ช่วยให้ เหล็กรับแรงบิดหรื อแรงกระแทกได้ ดีขึ ้น งานที่เหมาะกับ
การชุบ แข็ ง ที่ ผิว ได้ แ ก่ เพลาข้ อ เหวี่ ย ง เฟื องเกี ย ร์ ต่า งๆ และ
ชิ ้นส่วนที่ต้องการความทนทานการเสียดสี
การอบชุบแข็งโดยวิธีการบ่ มแข็งหรือการตกตะกอน
การชุบแข็งโดยการบ่มแข็งหรื อการชุบโดยการตกตะกอน
(age or precipitation hardening) เป็ นกระบวนการที่อาศัย
การเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดขึ ้นในสภาวะของแข็ง โดยมีการเกิด
เฟสของแข็งที่เป็ นอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตรที่เกิ ดขึน้
จากการตกตะกอนและมีแรงยึดเหนี่ยวกับเมทริ กซ์ที่มีความอ่อน
เหนียว ทาให้ มีความแข็งแรงเพิ่มขึ ้น
ขอบคุณข้ อมูล:
Thanasarn central steel Co.,Ltd
อ้ างอิง: ณรงค์ศกั ดิ์ ธรรมโชติ.(2556).โลหวิทยา.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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“ปล่อยวางบ้าง” เป็ นคาพูดที่เราได้ ยินบ่อยในสังคม ชีวิตแต่ละวันมี
เรื่ องให้ ทกุ ข์มากมาย การปล่อยวางเลยกลายเป็ นสิ่งที่ทกุ คนอยากจะทากันให้
ได้ สมองเราถูกสร้ างมาให้ จาเรื่ องแย่ๆ เพื่อช่วยให้ เราเรี ยนรู้ และเลี่ยงปั ญหาใน
อนาคต แต่เรากลับนาประสบการณ์พวกนันมาแปลเป็
้
นเรื่ อง ‘น่าอาย’ หรื อ ‘น่า
เสียดาย’ เราใช้ อารมณ์ด้านลบพวกนี ้ในการตัดสินใจ เหมือนกับว่าการยึ ดติด
กับอารมณ์ พวกนีจ้ ะช่วยให้ ทุกอย่างในชีวิตของเราดีขึน้ เรากดดันตัวเองและ
ผู้อื่น ซึง่ นอกจากจะทาให้ สขุ ภาพจิตและสุขภาพร่ างกายเราแย่ลงแล้ ว ยังทาให้
คนรอบข้ างของเรารู้ สกึ อึดอัดอีกด้ วย
รูปภาพ https://kalyanamitra.org
เคยมีคนพูดไว้ ว่า ชีวิตที่เรี ยบง่ายตลอดเวลานันเป็
้ นไปไม่ได้ หรอก แต่เรา
คงต้ องใช้ เวลาในการยอมรับความจริ งอันนี ้ เราต้ องใช้ เวลาในการฝึ กเพื่อที่จะ
ยอมรับและปล่อยวาง
รูปภาพจาก https://kalyanamitra.org
o ปล่ อยวางความโกรธและความอิจฉา
ไฟแห่งความโกรธ เกลียด อิจฉา ริ ษยา จะทาให้ เราร้ อนรนไม่เป็ นสุขทังกายและใจ
้
ไฟเหล่านี ้จะวนเวียนในความคิด บางคนเป็ นไม่นานก็
หาย บางคนนานมาก บางคนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ บางคนคิดถึงเมื่อใดไฟก็มาทาร้ ายใจเมื่อนัน้ มีแต่คนที่ร้ ู จักการให้ อภัยและปล่อยวาง
เท่านันที
้ ่จะดับไฟในใจนี ้ได้
o อย่ าคิดแก้ แค้ น
การแก้ แค้ นที่ดีที่สดุ คือ การทาชีวติ ของเราให้ ดีขึ ้น ให้ มีความสุขประสบความสาเร็ จในชีวติ หากเรามัวแต่คิดแก้ แค้ น เราก็จะไม่ได้ ทาสิ่งที่ดี
เพราะมัวแต่คดิ ว่า จะทาอย่างไรให้ คนที่เราแค้ นไม่มีความสุข สุดท้ ายคนที่ไม่มีความสุขก็คือตัวของเราเอง นัน่ แสดงว่าเราไม่ได้ คิดถึงตัวเอง
เลย ‚คุณไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กบั ความคิด และความรู้ สกึ ด้ านลบ‛ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
o มองข้ ามสิ่งเล็ก ๆ น้ อย ๆ ซะบ้ าง แม้ จะไม่ถูกต้ องก็ตามเมื่อรู้ สึกว่ามี
บางสิ่งที่เล็กน้ อยกาลังอยู่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ก็อาจจะทาให้ คณ
ุ รู้ สึกเครี ยดจนลืม
มองถึงหลาย ๆ อย่างที่กาลังไปได้ สวย ซึง่ มีค่ามากกว่าที่คณ
ุ จะเอาเวลามาเครี ยด
กับ สิ่ ง ผิ ด พลาดที่ อ าจส่ ง ผลท าให้ คุณ ท้ อ ถอย ดัง นัน้ ลองมองข้ า มสิ่ ง ผิ ด พลาด
เหล่านันไปและขอบคุ
้
ณสิ่งดี ๆ ที่ยงั เหลืออยู่ดีกว่า
o หาความสุ ข จากสิ่ ง รอบตั ว การแสวงหาความสุข นัน้ เราไม่ จ าเป็ น
จะต้ องออกเดินทางไกลไปหาที่ไหน ความสุขที่แท้ จริ ง ไม่ได้ ไกลตัวของเราเลยหาก
เราเปิ ดใจ ปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถือยึดมั่น เราจะพบว่าอะไรๆ ก็ล้วนเป็ นความสุข
ทังนั
้ น้ เช่น การที่เราได้ ไปเที่ยวกับครอบครัว ไปทานข้ าวพร้ อมหน้ าพร้ อมตากันกับ
ครอบครั ว หรื อแม้ แต่การที่เราได้ ช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้ อยๆ แค่นี ้จิตใจของเราก็จะ
เบิกบานแล้ ว
o ยอมรับในความผิดพลาด วิธีเดียวที่จะเรี ยนรู้ และเติบโตได้ คือการยอมรับในสิ่งที่เราทาพลาดไป ถึงมันจะทาให้ ร้ ู สกึ แย่ แต่มนั เป็ นสิ่งที่บง่
บอกว่าเรากาลังเรี ยนรู้ การเลือกหนทางเดินที่ถูกต้ อง
o หมั่นสวดมนต์ แผ่ เมตตา การสวดมนต์ ทาสมาธิแผ่เมตตา นอกจากได้ อานิสงส์แรงกล้ าแล้ ว ยังทาให้ เราเป็ นผู้มีสติปัญญา อะไรที่เป็ น
ปั ญหา เราก็จะมีสติที่จะแก้ ไขได้ ในทางที่ถกู ที่ควร
o ออกกาลังกาย
การออกกาลังช่วยลดฮอร์ โมนที่ทาให้ คณ
ุ รู้ สกึ เครี ยดและเพิ่มเอ็นดอร์ ฟินที่เป็ นสารเคมีกระตุ้นความคิดในแง่บวก
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“New Normal”
วิถีชีวิตใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน !!

สวมหน้ ากากผ้ าหรือหน้ ากากอนามัยก่ อนออกจากบ้ าน
เพื่ อป้ องกั น
ตั ว เอง และ
ห่ วงใ ยผู้ อื่ น
การสวม
หน้ ากากจึ ง
เป็ นมาตรการที่
ทุ กร้ านค้ าขอ
ภาพจาก https://www.egat.co.th
ความร่ ว มมื อ
ทุกคนให้ สวมหน้ ากากก่อนเข้ าใช้ บริ การ New Normal ต่อจากนี ้ เรา
ต้ องสวมหน้ ากากกันทุกวัน จึงเริ่ มเห็นหน้ ากากผ้ าสีสนั สวย ๆ แนว
แฟชัน่ ดูสดใสสะดุดตามากขึ ้น
ทางานออนไลน์ Work from Home
บริ ษัทต่าง ๆ เริ่ มมีนโยบายให้ พนักงาน Work from Home
ในช่วงที่ COVID-19 ระบาดอยู่ และเมื่อจานวนยอดผู้ติดเชื ้อน้ อยลง
ก็จะทยอยให้ พนักงานกลับมาทางานที่ออฟฟิ ศได้ บางส่วน รวมถึง
การจัดวางพื ้นที่ทางานให้ เหมาะสม ลดความแออัด

เรียนออนไลน์
โรงเรี ยนที่จัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ได้ ก็เริ่ มวางแผน
ตารางเรี ยนออนไลน์ ให้ เด็ ก ๆ ได้ เรี ยนรู้ ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่ น
Google Meet, Zoom, Microsoft Team พูดคุยสนทนากับคุณครู ด้วย
การใช้ นวัตกรรมมาเป็ นตัวช่วย
จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ก่อนสถานที่
ในร้ านค้ าหรื อ อาคารส านั ก งานต่ า งๆ หรื อ แม้ แต่
ส ถ า น ที่ ส่ ว น
ให้ บริ ก ารต่ า งๆ
ได้ ตั ง้ จุ ด บริ ก าร
เจลแอลกอฮอล์
ไว้ ในบริ เวณที่
พ บ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด
เช่น ก่อนทางเข้ า
ร้ านค้ า ก่ อ นเข้ า
อาคารสานักงาน จุดแคชเชียร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ ้น
อาคารสถานที่ต้งั จุดคัดกรอง
เนื่องจาก COVID-19 นันสั
้ งเกตเบื ้องต้ นได้ ด้วยการวัด
ไข้ จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี จุด คัด กรองก่ อ นเข้ า อาคารตามแนวทาง
ปฏิบตั ิด้านสาธารณสุข ผู้ติดต่อราชการ ห้ าง ร้ าน จะต้ องผ่าน
การวัดอุณหภูมิ และผู้ผา่ นการคัดกรองแล้ วจะได้ รับเครื่ องหมาย
ติดที่เสื ้อ และขอความร่วมมือให้ ลงชื่อก่อนเข้ าใช้ บริ การ
ร้ านอาหารนั่งแยกโต๊ ะ และซื้อกลับมากขึ้น
เห็นได้ ชดั ว่ายอดสัง่ อาหารแบบนัง่ รับประทานที่ร้านและซื ้อกลับ
แทบจะพอ ๆ กั น
แ ล้ ว จ นร้ า นค้ า
ต่าง ๆ ต้ องจัดที่นงั่
ให้ บริ การพนักงาน
Food Delivery
และลูก ค้ า ที่ยื น รอ
อ า ห า ร แ บ บ สั่ ง
ภาพจาก bit.ly/39vQrAy
ก ลั บ กั น ม า ก ขึ น้
เพราะลูกค้ าส่วนหนึ่งคานึงถึงสุขอนามัยกันมากขึ ้น และการจัด
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ในวันที่เราเริ่ มต้ นเดินทางออกจากบ้ านมาทางาน และทา
กิจกรรมนอกบ้ านได้ ใกล้ เคียงกับปกติ แต่พฤติกรรมเหล่านี ้เป็ นวิถี
ชีวิตใหม่ หรื อที่เรี ยกกันว่า นิวนอร์ มอล (New Normal) เป็ นสิ่งที่
เกิดขึ ้นใหม่ไม่เหมือนเดิม แม้ วา่ เราจะกลับไปยังสถานที่เดิม ๆ เพราะ
ทุกคนต้ องดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ ้น
ที่มา New Normal หมายถึง ‚ความปกติในรู ปแบบใหม่‛
พบว่าใช้ เป็ นทางการครัง้ แรกโดย Bill Gross นักเศรษฐศาสตร์ ชาว
อเมริ กนั ที่ใช้ คานี ้ในช่วงปี 2008 นิยามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย
เกิ ดการชะลอตัว และกลับมาสู่อัตราเดิ ม ซึ่ งเป็ นการใช้ ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ แต่ ปั จจุ บันนี ม้ ี การน ามาใช้ ในหลายมิ ติ มากขึ น้
โดยเฉพาะด้ านวิถีชีวิตใหม่ หลังการแพร่ ระบาด โรค ไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ต้องปรับตัวกันทังโลก
้ สิ่งที่เราพบเห็นความ
เปลี่ยนแปลงเป็ นวิถีชีวิตใหม่ในสังคมตังแต่
้ ก้าวออกจากบ้ าน New
Normal มีอะไรบ้ าง มาดูกนั
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โต๊ ะที่นงั่ ในร้ าน ก็รับประทานได้ โต๊ ะละ 1-2 คน วางโต๊ ะห่างกัน
อย่างน้ อย 1 เมตรเพราะเว้ นระยะห่าง หรื อมีบริ การ Drive Thru
ให้ วนรถสัง่ ได้ โดยลูกค้ าไม่ต้องลงจากรถ
ปรั บตัวใช้ ธุรกรรมออนไลน์ มากขึน้
รั บ เงิ น โอนเงิ น จ่า ยเงิ น ผ่านช่อ งทางแอปพลิเคชัน
เป็ นอีกช่องทางที่นิยมกันมากขึ ้น เนื่องจากประชาชนต้ องการ
เช็กยอดเงินที่ได้ รับจากมาตรการช่วยเหลือ จึงต้ องเปิ ดบัญชีเพื่อ
ใช้ งาน Mobile Application รวมถึงการชาระสินค้ าบริ การ หรื อ
เปิ ดบัญชี ออนไลน์ เพื่อซือ้ กองทุน ลดระยะเวลาเดินทางไปใช้
บริ การกับธนาคารที่สาขา
เว้ นระยะในการเดินทางสาธารณะ
เพราะต้ อ งร่ ว มเดิ น ทางกัน เป็ นเวลานาน ทัง้ รถไฟฟ้ าและรถ
โดยสารประจ า
ทาง ต่างต้ องทา
ป้ า ย เ พื่ อ ใ ห้
ผู้โดยสารนั่งเว้ น
ระยะ เนื่ อ งจาก
COVID-19 เป็ น
โ ร ค ติ ด ต่ อ
ภาพจาก https://www.thailandstack.com
ทางเดิ น หายใจ
จึ ง ป้ องกัน การสัม ผัสอนุภาคละอองจากการหายใจ ไอ จาม
เบื ้องต้ นด้ วยป้ายกากับเหล่านี ้

ใช้ บริการส่ งของถึงบ้ าน (Delivery)
ประชาชนหันมาใช้ บริ การสัง่ ของส่งถึงบ้ าน ทังของใช้
้
อาหาร และยารั กษาโรคประจาตัว เพื่อ ลดการเดินทางไปยัง
สถานที่แออัดอย่าง ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต โรงพยาบาล

ภาพจาก http://omni-recipes.com

สุด ท้ า ยนี ้ แม้ ว่ า ทั่ว โลกจะควบคุ ม การระบาดของ
COVID-19 ได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ขององค์ ก ร หน่ว ยงาน และ
ประชาชน แต่หากเราอยู่ที่บ้านหรื อทากิจกรรมร่ วมกับผู้อื่น ก็
ต้ องคานึงถึงสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้ างมากขึ ้น เรี ยกได้
ว่า New Normal คือทุกย่างก้ าวของการใช้ ชีวิตอย่างไม่ประมาท
และต้ องติดตามข่าวสารของโรคเพื่อทาความเข้ าใจและป้องกัน
ได้ ทนั ท่วงที
ขอบคุณข้ อมูล https://www.egat.co.th
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