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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ซึ่่�งจ่ากอุดีตวิกฤติเศูรษฐกิจ่ที�เราพิ่บเห็นบ่อุยๆ คือุ ภาวะ

ทางการเงินที�เกี�ยวกับอุัตราดอุกเบี�ย และภาวะค่าเงินเฟ้้อุ เป็นต้น

แต่หลังจ่ากเหตุการณ์ผลกระทบขีอุงการแพิ่ร่กระจ่ายไวรัสโควิด 

(covid-19) นี� จ่ะทำาให้หลายครอุบครัวมิีภาระหนี�สินเดิมิที�สามิารถ

ชุำาระได้จ่ากการมิีรายได้ประจ่ำา มิาเป็นการไมิ่สามิารถชุำาระหนี�ได้

เป็นปริมิาณที�สูงมิากข่ี�น และระบบธ์นาคารก็มิีภาวะการลดอุัตรา

ดอุกเบี�ย เพืิ่�อุการกระตุ้นภาวะเศูรษฐกิจ่ ในขีณะที�บางคนยังมิสีภาพิ่-

คล่อุงทางการเงนิอุยู่กจ็่ะมิกีารนำาเงินเขีา้สูก่ารเก็งกำาไรในตลาดนำ�ามินั

ทอุงคำา ตลาดทุน (ตลาดหลักทรัพิ่ย์: หุ้น) เริ�มิกลับมิาเป็นที�สนใจ่ 

ในขีณะที�บางคนเมิื�อุขีาดรายได้ประจ่ำาก็อุาจ่จ่ะมิกีารก่อุการโจ่รกรรมิ

การก่อุการร้าย สงครามิ อุันนี�ให้ระมิัดระวังตนเอุงอุย่าประมิาท

ส่วนชุีวิตวิถีใหมิ่ (New Normal) ซึ่่�งหากเราในฐานะ 

นักลงทุนเราต้อุงเข้ีาใจ่การไหลเข้ีาอุอุกขีอุงเม็ิดเงินที�เพิิ่�มิหรือุลดลง 

แต่อุย่างไรก็ตามิ อุยากให้มิีวิถีชุีวิตตามิแนวทฤษฎีีเศูรษฐกิจ่พิ่อุ

เพิ่ียงขีอุงในหลวงรัชุกาลที� 9 ด้วยความิพิ่อุอุยู่ พิ่อุกิน พิ่อุใชุ้ ในชุีวิต

ที�พิ่อุเพิ่ียง (ความิพิ่อุประมิาณ มิีเหตุผล มิีความิรู้ มิีภูมิิคุ้มิกันความิ

เสี�ยง) ซึ่่�งในความิเป็นจ่ริงสามิารถทำาได้ ทั�งในระดับประชุาชุนทั�วไป

ระดับบริษัท และระดับประเทศู คือุ การใชุ้ชุีวิตพิ่อุเพิ่ียง ด้วยการไมิ่

สรา้งหนี�ที�ไมิก่อุ่ใหเ้กดิรายได้ โดยเฉพิ่าะหนี�จ่ากการบริโภค และการ

สร้างหนี�เพืิ่�อุสร้างหน้าตา เราจ่่งควรตระหนักด้านการใชุ้เงินอุย่างมิี

เหตุผลมิากขี่�น เขี้าใจ่ว่าอุะไรสิ�งจ่ำาเป็นในชุีวิต อุะไร คือุ การใชุ้ตามิ

ความิจ่ำาเป็น (Core value) เชุ่น ยานพิ่าหนะเราต้อุงเขี้าใจ่ว่ารถเรามิี

ใชุ้เพิ่ื�อุการเดนิทางสรา้งความิสะดวก ในขีณะรถบางยี�หอุ้มิกีารสรา้ง

ราคาสูงผ่านกลไกการตลาดแสดงฐานะขีอุงผู้ขีับ ดังนั�นคนที�มิีฐานะ

ปานกลาง ก็พ่ิ่�งตระหนักการใชุ้รถอุีโคคาร์ แต่ก่อุนยังมิีกู้ยืมิเงินมิา

เพืิ่�อุซึ่ื�อุรถดังกล่าว แต่เมิื�อุเกิดวิกฤติเศูรษฐกิจ่รอุบนี�ส่งผลต่อุความิ

ไมิ่แน่นอุนขีอุงรายได้ จ่่งทำาให้สินค้าที�มิีมิูลค่าสูงกว่าการใชุ้งานจ่ริง

ประสบปัญหายอุดขีายที�ตกตำ�า รวมิถ่งการปิดกิจ่การ ในขีณะที�เรา

เอุงก็ไมิ่สามิารถที�ผ่อุนชุำาระได้

จากฉบับที่แล่้วต่อ

New Normal หลิงั Covid จากเหต่กุารณ์์ผลิกระทิบ้ขึ้อง

การแพร่กระจายัไวิรัสโควิิด (covid-19) ตั่�งแต่่

เด่อนมกราคม 2563 หลิังวิิกฤต่การณ์์แพร่ระบ้าดขึ้องไวิรัสโควิิด วิิถี

ชีีวิิต่แบ้บ้ใหม่ New Normal หลิัง covid ในมิต่ิขึ้องการเป้ลิี�ยันแป้ลิง

ป้ระกอบ้ 8 ด้านใหญ่ๆ ทิี�กลิ่าวิมาแลิ้วิ ค่อ 1.ด้านธิุรกิจ 2.ด้านการใชี้

ชีีวิิต่ป้ระจำาวิัน 3.ด้านการทิำางาน แลิะการเรียัน ด้านทิี�เราจะพบ้เห็น

การเป้ลิี�ยันแป้ลิงต่่อมา ค่อ

4. ด้านการเงิน ทั้งการออมและการลงทุน 

จ่ากเดมิิ เมิื�อุตน้ป ี2563 เราเริ�มิเขีา้สูพ่ิ่ฤตกิรรมิการทำาธุ์รกรรมิ

ทางการเงินผ่านโลกดิจ่ิทัล โดยมิีการใชุ้ที�เรียกว่า ธ์นาคารแบบ

อุอุนไลนเ์พิ่ิ�มิมิากขี่�น (ดจิ่ทิลัแบงก์กิ�ง Digital Banking) รวมิทั�งการใชุ้

เทคโนโลยีการเงิน (Tech-finance Literacy) ในแนววิถชีุวิีตแบบใหม่ิ 

New Normal หลัง Covid นี� ด้านการเงินส่วนการอุอุมิขีอุงภาค

ประชุาชุนโดยทั�วไปจ่ะมีิการวางแผนเพืิ่�อุการใชุ้ในอุนาคตมิากขี่�น

โดยเริ�มิที�จ่ะหันมิาให้ความิสนใจ่การลงทุนมิากขี่�น จ่ากผลกระทบ

ขีอุงวิกฤติเศูรษฐกิจ่ที�มีิมิา ทำาให้ตระหนักถ่งความิเสี�ยงที�มิากขี่�น 

ขีอุงปัจ่จ่ัยที�ควบคุมิไมิ่ได้ (External Risk) โดยเฉพิ่าะความิเสี�ยง 

ทางด้านการเงิน  (Financial Risk: FR) 

อ่านได้ัและอ่านดีั (2)

วิถีชีีวิตแบบให้ม่
New Normal ห้ลัง Covid
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ดังนั�น วิถีชุีวิตแบบใหมิ่ New Normal หลัง Covid นี� การ

ลงทุนควรย่ดหลักแนวเศูรษฐกิจ่พิ่อุเพิ่ียง เพิ่ื�อุในระยะยาวจ่ะประสบ

ความิสำาเร็จ่ รวมิถ่งเขี้าใจ่การอุอุมิ (การไมิ่มิีหนี� คือุ ความิสุขีด้านการ

เงิน) นอุกจ่ากนี� บทเรียนการขีาดรายได้แบบฉับพิ่ลัน จ่ากการเลิกจ่้าง

ทำาให้เราตกงานขีาดรายได้ ดังนั�น การผ่านพิ่้นวิกฤติ ทั�งการไมิ่ติด

เชุื�อุไวรัสในครั�งนี�ไป ทำาให้เราตระหนักว่าหากอุยากได้อุะไร โดย

เฉพิ่าะสินค้าจ่ำาพิ่วกสิ�งที�ไมิ่จ่ำาเป็น หรือุสินทรัพิ่ย์ที�ไมิ่ได้ใชุ้งาน และ

ไมิ่มิีสภาพิ่คล่อุง โดยการกู้เงินไปซึ่ื�อุก่อุให้เกิดหนี�ในระยะยาวก็จ่ะ

ต้อุงไมิ่ทำาอุีกต่อุไป วิกฤติเศูรษฐกิจ่ครั�งนี�อุาจ่ะไมิ่ได้เกิดข่ี�นบ่อุย 

ดังนั�นการลงทุนระยะยาวก็จ่ะเป็นโอุกาส และเป็นบทเรียนที�สำาคัญ

ว่าเหตุการณ์ใดที�ส่งผลเกินจ่ริง ถ้าเราเข้ีาใจ่ก็จ่ะรู้ว่าในไม่ิชุ้าก็จ่ะมีิ

การปรับตัวเขี้าสู่สภาวะปกติ 

การออมพร้อมการลิงทิุนในหลัิกทิรัพยั์ก็จะได้ผลิดีจาก 

ภาพรวิมในการลิงทิุนดัชีนีหุ้น (SET INDEX) ทิี�มีการป้รับ้ต่ัวิลิดลิง

อยั่างรุนแรงในชี่วิงเด่อนกุมภาพันธิ์ แลิะมีนาคม ทีิ�มีม่ลิค่าลิดลิง

มาอยั่างมาก (จากดัชีนีต่ลิาดหลิักทิรัพยั์ ทิี� 1,600.65 จุด ส่งสุดใน 

วินัทิี� 17 มกราคม 2563 เป้ลิี�ยันแป้ลิงมานอ้ยัทีิ�สดุในวินัทิี� 13 มนีาคม 

ทิี�ดัชีนีต่ลิาดหลิักทิรัพยั์ทิี� 969.08 จุด มีการใชี้ Circuit Breaker เพ่�อ

หยัุดการซี่�อขึ้ายัรวิมถ้ง 3 ครั�ง ค่อ ในวิันทิี� 12, 13 แลิะ 23 มีนาคม 

2563 แลิะดชัีนตี่ลิาดหลิกัทิรพัยัม์กีารป้รบั้ตั่วิกลิบั้มาทิี� 1,349.44 จดุ

ในวิันทิี� 1 กรกฏิาคม 2563) ซี้�งถ้าเราเขึ้้าใจการออม แลิะการลิงทิุน

ควิามเสี�ยัง ดังกลิ่าวิแลิ้วิ  เราก็ควิรทีิ�จะหาเพิ�มควิามร่้ด้านการเงิน

การลิงทิุน เพ่�อรองรับ้ วิิถีชีีวิิต่แบ้บ้ใหม่ New Normal หลิัง Covid 

5. ด้านที�อยู่อาศัย และการตกแต่ง

จากชี่วิงระยัะการกักตั่วิ แลิะการลิดการแพร่กระจายัขึ้อง 

เชี่�อไวิรัส Covid นี� ทิำาให้จำาเป็้นต้่องลิดการเดินทิางไป้สถานทิี�

ต่่างๆ รวิมถ้งการทิี�เราจะต่้องอยั่่สถานทีิ�ส่วินต่ัวิ (บ้้าน) ทิำาให้มีการ

เป้ลิี�ยันแป้ลิงลัิกษณ์ะการใช้ีชีีวิิต่พ่�นฐาน มาเป้็นร่ป้แบ้บ้การดำาเนิน

ชีีวิิต่ในบ้้านอยั่างมีสไต่ลิ์ (In Home in Style) แลิะการใชี้ชีีวิิต่ในโลิก

การส่�อสารแบ้บ้ไร้สายั (ออนไลิน์) หร่อบ้นโลิกโซีเชีียัลิมากขึ้้�น มีการ

ซี่�อขึ้ายัสินค้าแบ้บ้ไม่มีหน้าร้านให้จับ้ต่้องมากขึ้้�น เป้็นการพิจารณ์า

สนิค้าจากรป่้ แลิะการส่�อสารจากผ่ข้ึ้ายัพรอ้มกับ้การใชีเ้พ่�อการดำารง

ชีีพส่วินตั่วิ เน้นสินค้า แลิะบ้ริการ เพ่�อการใช้ีจริงในชีีวิิต่ป้ระจำาวัิน

มากขึ้้�น อุป้กรณ์์ต่กแต่่งบ้้าน สินค้าทิี�ใชี้เกี�ยัวิกับ้การออกงานสังคม

เริ�มลิดลิง การส่�อสารผ่านภาพ แลิะเสียัง เพ่�อการตั่ดสินใจใช้ี (ด่ดี  

ขึ้้�นกลิ้อง) มีมากข้ึ้�น แลิะผ้่บ้ริโภคก็จะนิยัมการสั�งซี่�ออาหารทีิ�พร้อม

การขึ้นส่งมาให้ทิี�เคหะสถาน บ้้านพัก มากข้ึ้�น โดยัอาหารทีิ�ได้รับ้

ควิามนิยัมต่้องมีควิามสะดวิก พร้อมควิามสะอาดป้ลิอดภัยั รวิมถ้ง

บ้รรจภุณั์ฑ์์ทีิ�มกีารยัอ่ยัสลิายัไดง้า่ยั (แพก็เกจรกัษโ์ลิก) อปุ้กรณ์์พรอ้ม

ส่งขึ้ายัดีมาก อุป้กรณ์์ถ่ายัร่ป้ โคมไฟั ไมค์โครโฟัน เพ่�อการนำาขึ้้อม่ลิ

ภาพ แลิะเสียัง ลิงเวิ็บ้ การลิงร่ป้อาหารบ้นโลิกโซีเชีียัลิ การขึ้ายัขึ้อง 

Shopee, Lazada อินสต่าแกรม ฯลิฯ กันมากขึ้้�น แลิะจะกลิายัเป้็น

ควิามป้รกต่ิแบ้บ้ใหม่ บ้นวิิถีชีีวิิต่ New Normal หลิัง Covid

6. ด้านการใช้เวลาว่าง และความบันเทิง

การด่แลิสุขึ้ภาพมากขึ้้�น เน่�องจากการมีเวิลิามากข้ึ้�น จาก

การไม่ต่้องใชี้เวิลิาเพ่�อการเดินทิาง ทิำาให้หลิายัคนนำาเวิลิามาใชี้เพ่�อ
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การด่แลิสุขึ้ภาพ การออกกำาลิังกายัภายัในบ้้าน ด้านควิามเครียัด

ก็จะน้อยัลิง สินค้าทิี�ทิำาลิายัสุขึ้ภาพ (บุ้หรี� เหลิ้า ไวิน์ฯลิฯ) ขึ้ายัไม่ดี 

รวิมถ้งการไม่ได้จัดงานสังสรรค์ วิิถีชีีวิิต่ New Normal หลิัง Covid ก็

จะทิำาให้เราให้มาด่แลิสุขึ้อนามัยัทิี�ดี หันมาทิำาอาหารเพ่�อการบ้ริโภค

ด้วิยัต่นเอง รวิมทัิ�งการใชี้เวิลิาวิ่างในการป้ลิ่กผัก ด่แลิต่กแต่่งบ้้าน 

เพ่�อควิามสะอาด สวิยังาม การใชี้ชีีวิิต่ด้วิยัสะดวิก ป้ระหยััดเงิน แลิะ

เวิลิาไป้ด้วิยักัน

7. ด้านการดูแลจิตใจ และความสัมพันธ์ที�ดีกับ

ครอบครัว

จากสถานการณ์์การทิำางานทิี�บ้า้นกอ่ใหเ้กดิการผสานกนัขึ้อง

บ้้าน แลิะหน้าทิี�การงาน (Evolving of Home and Duty) จากการ 

ทิำางานจากทีิ�บ้้านในชี่วิงหลิายัสัป้ดาห์ (ตั่�งแต่่ป้ลิายัเด่อนมีนาคม 

2563) ทิำาให้ผ่้บ้ริโภคเข้ึ้าใจควิามหมายัขึ้องการสร้างสมดุลิระหว่ิาง

ชีีวิิต่การทิำางาน แลิะชีีวิิต่ส่วินต่ัวิมากขึ้้�น แลิะจะเริ�มมีควิามร่้ส้กชีอบ้

ในการทิำางานทิี�บ้้าน (WFH: Work from home) มากขึ้้�น เหม่อนอยั่่ทิี�

บ้้านแลิ้วิ สามารถส่งมอบ้งานได้เหม่อนเวิลิาไป้ทิี�ทิำางาน แลิะควิาม

ร้่ส้กขึ้องการทิำางานจากทิี�บ้้าน ก็จะสามารถทิำาให้เราบ้ริหารจัดการ

ชีีวิิต่ได้อยั่างมีป้ระสิทิธิิภาพ จากการลิดเวิลิาการเดินทิาง ลิดการเขึ้้า

สังคม การพบ้ป้ะสังสรรค์ หันกลิับ้มาใช้ีเวิลิาด่แลิจิต่ใจ แลิะควิาม

สัมพันธิ์ทิี�ดีกับ้ครอบ้ครัวิมากขึ้้�น มีการใชี้ชีีวิิต่อยั่างมี “สต่ิ”

8. ด้านการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย

การเป้ลิี�ยันแป้ลิงคุณ์ค่าขึ้องควิามนิยัม แลิะพฤต่ิกรรม

การเสพส่�อ (Conversion of Media Appreciation) ทิี�มากเกินไป้ 

มาเป็้นการพิจารณ์าควิามต้่องการ ทิี�มพ่ี�นฐานมาจากควิามต่ระหนัก

ด้านสุขึ้อนามัยั จากการเลิ่อกทิานอาหารทีิ�ถ่กสุขึ้ลิักษณ์ะ การใช้ี

ชี้อนส่วินต่ัวิ ลิ้างม่อด่แลิควิามสะอาด มีสต่ิในการกิน แทินทีิ�จะกิน

ต่ามใจป้ากสนองควิามอยัากขึ้องต่วัิเอง สว่ินควิามสนใจส่�อมกีารป้รับ้

เป้ลิี�ยันทิั�งการยักระดบั้ดา้นสขุึ้อนามยัั การป้รบั้เป้ลิี�ยันส่�อต่า่งๆ ทิั�งใน 

โรงภาพยันต่ร์ งานอีเวินทิ์ การทิดสอบ้ผลิิต่ภัณ์ฑ์์ เพ่�อให้สอดคลิ้อง

กับ้สภาพแวิดลิ้อมทิี�คำานง้ถ้งสุขึ้อนามัยัส่ง แนวิโน้มการด่แลิป้้องกัน

สุขึ้ภาพ (Anxious about Health)  โดยัเฉพาะกลิุ่มคนเจนวิายั (Gen 

Y) จะมีเพิ�มมากขึ้้�น การหาขึ้้อม่ลิเกี�ยัวิกับ้อาการขึ้องโรคจะเป้็น 

สิ�งทีิ�คนทิำามากทีิ�สุด ในการสังเกต่อาการขึ้องต่นเอง แลิะในยุัคทิี� 

ทิุกวิัยัเขึ้้าถ้งโลิกดิจิทิัลิกันทิั�งสิ�น การต่รวิจรักษากับ้แพทิยั์ผ่านระบ้บ้

ออนไลิน์จ้งเพิ�มมากข้ึ้�น ร่ป้แบ้บ้ใหม่ขึ้องควิามเช่ี�อมั�น (Nouveau 

Trust) ผ่บ้้รโิภคจะต่อ้งการขึ้อ้มล่ิ แลิะคอนเทินต่ท์ิี�ถ่กต่อ้ง โดยัเฉพาะ

ทิี�อยั่บ่้นโลิกโซีเชียีัลิเพิ�มมากขึ้้�น รวิมไป้ถ้งสนิคา้ทิี�มกีารต่รวิจสอบ้ยัอ้น

กลิบั้ได ้บ้รรจภุณั์ฑ์์ขึ้องอาหารทีิ�ผ้่บ้รโิภคสั�งมารบั้ป้ระทิาน แลิะนำาเขึ้า้

ไมโครเวิฟัได ้จะต่อ้งสามารถนำากลิบั้มาใช้ีใหมไ่ด้ แลิะถ่กสขุึ้อนามยัั 

ทัิ�งหมดนี� ค่อ วิิถีชีีวิิต่ New Normal หลิัง Covid 2020 

ในมติ่ขิึ้องการเป้ลิี�ยันแป้ลิงป้ระกอบ้ 8 ดา้นใหญ่ๆ  ครับ้....โชีคดีป้ลิอด

โรคภัยั สุขึ้ภาพแขึ้็งแรง มั�งคั�ง มั�งมีควิามสุขึ้ต่ลิอดไป้




