
ก่อนหน้าท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19  
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุ
ว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกยงัคงส่งสัญญาณ
ของการชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจ
โลกก�าลังก้าวสู่ “ความปกติในรูปแบบใหม่” 
(New Normal) ปัจจุบันเม่ือเกิดวิกฤตโรค 
โควิด 19 ท่ีส่งผลกระทบหลายด้าน โดย
เฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาพของค�าว่า “New 
Normal” ย่ิงเห็นได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ส่วนภาค
ธุรกิจมีแนวโน้มก้าวสู่  “The Next Normal”

อาเซียนเตรียมพร้อมสู่ 
New Normal

ล่าสุด “อาเซียน” เริ่มเคล่ือนไหว โดยใน
ช่วงกลางเดือนเมษายนท่ีผ่านมาได้จัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัย
พิเศษ ว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบด้วย ผู้น�าจาก 10 ประเทศสมาชิก
อาเซียน จีน ญี่ปุ ่น และเกาหลีใต้ รวมถึง
เลขาธิการอาเซียนและผู้อ�านวยการใหญ่
องค์การอนามัยโลก ผ่านระบบ Video 
Conference โดยท่ีประชุมเห็นพ้องท่ีจะให้
ความร่วมมือท้ังด้านสาธารณสุข สังคมและ
เศรษฐกิจ เพื่อรับมือโรคโควิด 19 อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดยีวกนั ผูน้�าของสิงคโปร์
ได้แสดงทรรศนะอย่างน่าสนใจ คอื การเตรียม
ความพร้อมหลังโรคโควิดสิ้นสุดลง 

นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร ์
มองว่า ถึงแม้แต่ละประเทศก�าลังให้ความ
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ส�าคัญกับการต่อกรกับการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 แต่ทุกประเทศก็จ�าเป็นต้อง
ท�างานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาความเสีย
หายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ส่ิงส�าคญัคอืควร
ท�าการรักษาระดับการค้าและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพราะมันหมายความว่าเมื่อการ
แพร่ระบาดจบลง ผู้คนจะกลับมาท�างานและ
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และคงไม่มี
ประเทศใดต้องการยกเลิกข้อจ�ากัดด้านการ 
ท่องเท่ียวก่อนก�าหนด เพราะกลัวว่าจะมีการ
ติดเชือ้ระลอกที ่2 ดงัน้ันหากไม่สามารถรกัษา

ความไว้ใจและท�างานร่วมกันได้ ห่วงโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศก็จะขาดสะบ้ันลง การผลิต
ก็จะหยุดชะงัก และอาจจะกลับสู่ภาวะพึ่งพา 
ตัวเอง ส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง

ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จึงควรให้ความ
ส�าคัญของการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค 
ผ ่านการใช ้ความตกลงมาตรการริเริ่ม
เชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai 
Initiative Multilateralisation : CMIM) คือ
การขยายความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
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New Normal & 
The Next Normal 
หลังวิกฤต COVID-19
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https://www.mckinsey.com/industries/healthca-
re-systems-and-services/our-insights/beyond-
coronavirus-the-path-to-the-next-normal#
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plus-three-countries-must-work-together-to-
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mod=Content&file=contentview&conten-
tID=CNT0003043&categoryID=CAT0000146

 

เงินตราระหว่างประเทศแบบพหุภาคี เพื่อ
สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัตลาดและสร้างความ
ปลอดภยัและเสถยีรภาพทางการเงินระหว่าง
ภูมิภาค รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรส�ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียน+3 (The ASEAN Plus 
Three Emergency Rice Reserve) เพ่ือ
สร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับผู้คน
ในเรื่องของการบริโภคอาหาร

ด้านผู ้น�าประเทศคู ่ เจรจาบวกสาม คือ  
จีน ญี่ปุ ่น และเกาหลีใต้ เน้นย�้าว่าควรมี 
การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) ภายใน 
ปีน้ี เพื่อกระตุ้นการค้าและสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ภาคธุรกิจ

ส�าหรับภาคธุรกิจ การมองภาพไปถึง
สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
เป็นส่ิงส�าคัญ McKinsey & Company 
ได้น�าเสนอ The Next Normal “หนทาง 
สู่ภาวะปกติใหม่” 5 ข้ันตอน ท่ีนัก
ธรุกิจสามารถน�าไปปรบัใช้ได้ ดงัน้ี 

1. Resolve (การแก้ไขปัญหา)
หลายประเทศท่ัวโลกต ้อง 
ใ ช ้ ค ว า ม พ ย า ย า ม อ ย ่ า ง 
หนักในการตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาด 
ผู ้ประกอบการในประ เทศ
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ
แผนรบัมือและการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเดด็ขาดและรวดเรว็ 
ท้ังในด้านการวางแผนสร้างความ
ต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ และการ 
ยกระดับความปลอดภัยของพนักงาน

2. Resilience (ความสามารถในการฟื้นคืน
สู่ภาวะปกติ)
ความสามารถในการฟ้ืนคนืของธรุกิจเป็นส่ิง
ท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ามกลางสภาวะท่ีเศรษฐกิจ
ซบเซา ผู้ประกอบการต้องบริหารให้สามารถ
รบัมือกบัปัญหาได้ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
ส�าหรับภาคธุรกิจ การจัดการสภาพคล่อง
และความสามารถในการช�าระหน้ีนับเป็น 
ส่ิงท่ีต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก หลังจาก
น้ันต้องมีวางแผนการฟื ้นคืนเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเชงิโครงสร้าง
ของอุตสาหกรรม และอาจต้องมีการก�าหนด
ต�าแหน่งทางการตลาดใหม่

3. Return (การกลับคืน)
การกลับคืนสู ่ภาวะปกตินับเป็นส่ิงหน่ึงท่ี
ท้าทายภาคธุรกิจอย่างมาก เม่ือวิกฤตผ่าน
พ้นหลายอุตสาหกรรมจะกลับมาท�างาน
อย่างเต็มรูปแบบท้ังห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง 
ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องทบทวนแผน
ธุรกิจและความชัดเจนในการด�าเนินงานเพื่อ
ให้สามารถน�าพาธุรกิจกลับคืนสู่ระดับปกติ
ได้อย่างทันท่วงที

4. Reimagination (การปรับแนวคิด)
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะท�าให้ความพึงพอใจ
และความคาดหวังในฐานะประชาชน พนักงาน 

และผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งนี้
รวมไปถึงการด�าเนินงานของธุรกิจด้วยเช่น
กัน ในฐานะผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่า

ได้ว่าการตัดต้นทุนบางอย่างออกไปจะส่ง
ผลดีหรือร้ายกว่ากัน และเทคโนโลยี

จะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในหลาย
แง่มุม อาจเป็นโอกาสให้ธุรกิจได้

ปรับเปล่ียนไปใช ้ เทคโนโลยีใน
การท�างานงานแทน เพ่ือสร้าง
ความยืดหยุ่นเม่ือต้องเผชิญ
กับภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว

5. Reform (การปฏิรูป)
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะสร้างบท

เรียนในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจให้กับหลายๆ ประเทศ 

ภาคธุรกิจจะต้องสามารถคาดการณ ์
การเปล่ียนแปลงของนโยบายและกฎเกณฑ์ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้หลังจบวิกฤต
อาจมีโอกาสให้ภาคธุรกิจได้เรียนรู้เก่ียวกับ
การทดลองและนวัตกรรมใหม่ๆ และจะน�า
มาซึ่งการยกระดับสวัสดิการทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อประเทศ


