NEW NORMAL

New Normal ที่พบเห็นประจําวัน
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 หลายคนอาจจะได้ยนิ คําว่า “New Normal” กลายเป็ นศัพท์ใหม่ทถ่ี ูกพูดถึงกันมาก
ยิง่ ขึน้ คําดังกล่าว ส่วนใหญ่จะถูกนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมใหม่ของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะเปลีย่ นไป หลังจากโรคระบาดครัง้
นี้จบสิน้ ลง แต่แท้จริงแล้ว New Normal นัน้ มีทม่ี าอย่างไร?? แล้วหมายถึงอะไรได้บา้ ง? เราจะพาคุณไปรูจ้ กั ใน
บทความนี้…

Bill Gross ชายผู้นิยามคําว่า New Normal

ทีม่ าของคําว่า New Normal
จากข้อมูลพบว่า New Normal ถูกนํามาใช้โดย Bill Gross ผูก้ ่อตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกนั
โดยใช้อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอเกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี 20072009
สาเหตุทเ่ี ขาต้องใช้คาํ ว่า New Normal นัน่ ก็เพราะแต่เดิม วิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน
เมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได้ช่วงระยะหนึ่ง จะมีปัจจัยทีท่ าํ ให้เกิดฟองสบู่ แล้วก็เกิดเป็ นวิกฤติทางเศรษฐกิจตามมา
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่นานเศรษฐกิจก็จะเริม่ ฟื้ นตัว แล้วก็กลับมาเติบโตได้ดอี กี ครัง้ ในระยะเวลาไม่นาน
สิง่ เหล่านี้คอื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ จะเรียกว่า Normal ก็ได้
แต่หลังจากการเกิดวิกฤติในครัง้ นัน้ หลายคนมองว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถกลับไปเติบโตได้ดี
เหมือนเดิม
ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น…การพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไป ทัง้ ทีห่ ลายประเทศมีหนี้สาธารณะสูงมาก
การมีหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ ข้มงวด ทําให้นกั ลงทุนได้ผลตอบแทนลดลง การยืมเงินจากอนาคต เพือ่ แลกกับ
ตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจในวันนี้ จะส่งผลให้เติบโตได้ลดลงในอนาคต จากนัน้ เป็ นต้นมา คําว่า New Normal
มักจะถูกนํามาใช้เรียกการเติบโตทางเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยลง และอาจจะไม่มวี นั โตได้ในระดับเดิมอีกแล้ว
ตัวอย่างของ New Normal
แม้คาํ นี้จะเกิดจากชาวอเมริกนั แต่ถา้ จะให้เห็นภาพของคําว่า New Normal ได้ชดั เจนทีส่ ุด คงต้อง
ยกตัวอย่างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
ตัง้ แต่ปี 2002 จนถึง 2007 ก่อนเกิดวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตรามากกว่า 10%
มาโดยตลอด จนกระทังปี
่ 2008 เศรษฐกิจของจีนเริม่ มีตวั เลขการเติบโตลดลงเรื่อยๆ และหลังจากปี 2014 เป็ นต้น
มา เศรษฐกิจจีนนัน้ ยังไม่เคยโตสูงกว่า 7% อีกเลย
ประธานาธิบดีส ี จิน้ ผิง ออกมายอมรับว่าการเติบโต 7% แทนทีจ่ ะเป็ น 10% เหมือนครัง้ อดีตนัน้ ไม่ใช่การ
ถดถอยทางเศรษฐกิจเพียงแต่เป็ น “New Normal” ของจีนในอนาคต ซึง่ เมื่อโตขึน้ มาถึงระดับนี้ จะให้ตวั เลขทาง
เศรษฐกิจกลับไปโตพรวดพราดแบบเดิมคงเป็ นไปไม่ได้แล้ว

สี จิ้นผิง ใช้คาํ ว่า New Normal ในปี 2014
New Normal กับวิ กฤติ โควิ ด-19
จากเดิม New Normal เป็ นคําทีใ่ ช้อธิบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เหมือนเดิม ว่าเป็ น “ความปกติ
แบบใหม่” ทีต่ อ้ งยอมรับให้ได้ ปั จจุบนั เราจะได้เห็นการพูดถึงคําว่า New Normal ในแง่ของเชิงธุรกิจ การตลาดมาก
ยิง่ ขึน้ เพือ่ อธิบายว่า “สิง่ ทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาจจะกลายเป็ นเรือ่ งปกติหลังจากนี้”
โดยเฉพาะการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทีจ่ ะเปลีย่ นไปหลังจากเกิดโรคระบาดครัง้ ใหญ่ ว่าจะเกิด
อะไรขึน้ ได้บา้ ง!? และธุรกิจจะต้องปรับตัวเพือ่ รับมืออย่างไร!? ตัวอย่างเช่น…
– การ Work from Home อาจจะได้รบั ความนิยมมากยิง่ ขึน้ จากหลายกิจการ จนทําให้ผใู้ ห้บริการเช่า
ออฟฟิ ศ ไม่มรี ายได้ดเี หมือนเดิม
– เมื่อคนทํางานทีบ่ า้ นมากขึน้ บริษทั สร้างคอนโด-บ้าน ก็อาจจะต้องเน้นการนําเสนอ “ห้องทํางาน” มากขึน้
กว่าเดิม จากทีเ่ คยเน้นขายแต่ความสะดวกสบายของห้องนังเล่
่ น ครัว หรือห้องนอน
– กลายเป็ นว่า ถ้าทํางานทีบ่ า้ นได้ การอยู่ในเมืองอาจจะไม่จาํ เป็ นงัน้ หรือ!? เทรนด์คอนโดห้องเล็กๆ ใจ
กลางเมืองนัน้ กําลังถูกท้าทายหรือไม่!? เราน่าจะได้คาํ ตอบชัดเจนขึน้ หลังจากนี้
– ความสําคัญของ “หน้าร้าน” อาจจะลดน้อยลง เมื่อคนสามารถเลือกวิธซี อ้ื ออนไลน์ หรือกระทังสั
่ งอาหาร
่
ผ่านบริการเดลิเวอรีไ่ ด้มากยิง่ ขึน้
– เราอาจจะเห็น ธุรกิจเพลงและดนตรี มีการจัดแสดงในรูปแบบอื่นมาเพือ่ สร้างรายได้ เช่น การให้ศลิ ปิ น
แสดงคอนเสิรต์ ผ่านระบบไลฟ์ สด แล้วให้คนจ่ายเงินเพือ่ เข้ามาชม
– กระทังโรงแรมและที
่
พ่ กั ก็อาจมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต พฤติกรรมการกินข้าวเช้าแทนทีจ่ ะต้องไปกิน
รวมกันในห้องอาหาร ก็อาจจะเปลีย่ นมาเป็ นการเสิรฟ์ ถึงห้อง ทีก่ ลายเป็ นมาตรฐานใหม่

ธุรกิ จส่งอาหาร อาจจะเป็ นมาตรฐานใหม่ในโลกอนาคต
สิง่ เหล่านี้คอื ตัวอย่างบางส่วนของ New Normal ในแง่ของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีอ่ าจจะเปลีย่ นไปเท่านัน้ ซึง่
เป็ นการยกขึน้ มาให้เห็นภาพคร่าวๆ และอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกธุรกิจ
เพราะฉะนัน้ หลังจากอ่านจบแล้ว ลองมาคิดและพูดคุยกันเล่นๆ สิครับว่าสําหรับคุณแล้ว “ความปกติแบบ
ใหม่” ทีก่ ําลังจะเกิดขึน้ ทัง้ ในไทยและบนโลกของเรานัน้ จะเป็ นในรูปแบบใดได้อกี บ้างครับ…!?

"New Normal" คืออะไร ทําไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนไปหลัง "โควิ ด-19"
•

“New Normal” หรือ New Norm หมายถึง “ความปกติ ใหม่” นัน่ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของ
ผู้คนในการใช้ชีวิตประจําวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์

•

จากเหตุการณ์ Covid-19 ทําให้พฤติ กรรมในด้านสุขอนามัยของคน
เปลี่ยนไป Telehealth หรือ Telemedicine จะเป็ นบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เข้ามา
มีบทบาทภายหลังจากการระบาดของโรค

เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง
และเป็ นวงกว้าง ทําให้โลกเข้าสูภ่ าวะถดถอยอย่างมาก ธุรกิจประเภททีป่ รับตัวได้จะยังคงอยู่รอดและสามารถเติบโต
ต่อไป

และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะทําให้เกิดสิง่ ใหม่ทเ่ี รียกว่า “New Normal” หรือ New Norm ขึน้ ซึง่ ก็
หมายถึง “ความปกติใหม่” นันคื
่ อ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูค้ นในการใช้ชวี ติ ประจําวัน และ การขับเคลื่อน
ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์
พฤติ กรรมของ New Normal ที่อาจเปลี่ยนไป
•
•
•
•
•
•
•

เทีย่ วต่างประเทศน้อยลง
ซือ้ ของกินของใช้ ตุนไว้สาํ หรับในเวลาฉุกเฉิน
เริม่ ทํางานทีบ่ า้ น (Work From Home) ในบางบริษทั
ใช้บริการ Food Delivery มากขึน้
หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึน้
ลดการใช้จ่ายในสิง่ ของฟุ่มเฟื อย
การรักษาระยะห่างทางสังคมและป้ องกันตนเองโดยการใส่หน้ากาก

โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์
ในช่วงหลายเดือนทีผ่ ่านมา หลายบริษทั มีการอนุ โลมให้ทาํ งานทีบ่ า้ นโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วย
หลายสถานศึกษาจัดให้มกี ารเรียนการสอนทางออนไลน์ หลายธุรกิจเริม่ หันมาการทําธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ กัน
มากขึน้ ในเวลาเดียวกันการตกงานและว่างงานก็จะเพิม่ ขึน้ อาชีพอิสระใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามาตอบโจทย์ในเส้นทางนี้อาจจะ
เกิดขึน้ มามากมาย
ความตระหนักด้านสุขอนามัยที่มากขึ้น
จากเหตุการณ์ทผ่ี ่านมา ทําให้ผคู้ นส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทัง้ ของตนเอง
และของส่วนรวมมากขึน้ เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองให้ดอี ยู่เสมอ การทานอาหารทีช่ ่วยสร้างภูมคิ ุม้ กัน จะ
ช่วยป้ องกันตนเองจากไวรัสได้ อีกทัง้ สถานทีใ่ ห้บริการต่างๆ จะมีเจลแอลกอฮอล์รวมถึงมีบรรจุภณ
ั ฑ์ถูกสุขอนามัย
ให้ลูกค้าใช้ การเว้นระยะห่างและช่องชําระสินค้า การช้อปปิ้ งแบบใหม่ จุดชําระเงินอัตโนมัตริ วมทัง้ บริการต่างๆ ที่
ใช้การสังงานด้
่
วยเสียงอาจเป็ นบริการใหม่ทอ่ี าจตามมาในไม่ชา้
ยุคที่ Work from home กลายเป็ นเรื่องปกติ
การทํางานหรือทําธุรกิจในปั จจุบนั สามารถทําทีไ่ หนก็ได้เพียงแค่มอี ุปกรณ์สอ่ื สาร เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มอื ถือ และอินเทอร์เน็ต ทําให้ชวี ติ มีความสะดวกสบาย ไม่ตดิ ความจําเจ แต่บางครัง้ ถ้าไม่ได้ทนั ระวังหรือ
ติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้จนไม่สนใจคนรอบข้างหรือครอบครัว อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ใช่โรคทีเ่ กิด
จากเชือ้ ไวรัสแต่จะเป็ น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคออฟฟิ ศซินโดรม โรคจอประสาทตาเสือ่ ม เป็ นต้น

แต่มบี างบริษทั ก็ยงั คงให้พนักงานมาทํางานตามปกติ ดังนัน้ การจัดโต๊ะทํางานและการรักษาความสะอาด
ในสถานทีท่ าํ งานจึงมีความจําเป็ นอย่างมาก
New Normal กับยุค Telehealth
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จากมาตรการ Social Distancing ทําให้หลายคน มักจะหาข้อมูลเกีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพเพือ่ สังเกตอาการของตนเอง หรือใช้บริการการดูแลสุขภาพผ่านระบบ Telehealth นันคื
่ อ การนํา
เทคโนโลยีการสือ่ สารรูปแบบต่างๆ มาสนับสนุ นการให้บริการทางสุขภาพทีห่ ลากหลาย เช่น
การให้คาํ ปรึกษา การติดตามอาการ การแปลผลตรวจสุขภาพกับแพทย์ผ่านระบบ Virtual Hospital
• การให้บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ส่งยา ทํากายภาพ ทําแผลและอื่นๆ
• การดูแลผูป
้ ่ วยเรือ้ รัง เช่น สโตรก ด้วยอุปกรณ์วดั ค่าสุขภาพเพือ่ ลดโรคแทรกซ้อนและการกลับมาเป็ น
ซํ้า ช่วยให้ผทู้ ด่ี ูแลอุ่นใจ
สําหรับในประเทศไทยเองนัน้ Telemedicine ยังมีขอ้ จํากัดในหลายด้าน หนึ่งในข้อจํากัดทีส่ าํ คัญคือ การที่
แพทย์ไม่สามารถตรวจร่างกายผูป้ ่ วยได้ ซึง่ ในการให้คาํ วินิจฉัยหรือคําแนะนําทางการแพทย์นนั ้ บ่อยครัง้ ทีแ่ พทย์
ต้องการข้อมูลจากการฟั งเสียงปอด ฟั งเสียงหัวใจ ดูลําคอ และอื่นๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
แต่หนึ่งในเทคโนโลยีทก่ี ําลังเป็ นทีถ่ ูกกล่าวถึง และพยายามเข้ามาอุดช่องโหว่น้ี คือ เครื่องมือในกลุ่ม Handheld
Examination Kit เช่น TytoCare ซึง่ เป็ น Digital Stethoscope หรือ เครื่องมือทีใ่ ช้ฟังเสียงหัวใจและปอด อีกทัง้ ยัง
สามารถส่องดูหู ลําคอ จมูก ผิวหนังและวัดอุณหภูมริ ่างกายได้ในเครื่องเดียว ทําให้แพทย์ได้ขอ้ มูลจากร่างกาย
คนไข้ โดยไม่ตอ้ งสัมผัสใกล้ชดิ โดยตรง ซึง่ เครื่องมือนี้ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของทัง้
สหรัฐอเมริกาและไทย
•

ส่วนหอสมุดกาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างานบริ การออนไลน์ ต้านภัยโควิ ด๑๙:MCU Library service during COVID-19 โดยอาศัยการบริการออนไลน์สารสนเทศฉบับเต็ม (Full Text) ที่
ให้บริการประจํา และเพิม่ การบริการยืมตัวเล่มแบบออนไลน์ เพือ่ ความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการ และเมือพ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 แล้ว จะนํามาใช้ปฏิบตั งิ านตามปกติ (New Normal)
ภาพและเนือ้ หาบางตอนจาก https://www.sanook.com>health

