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โลกหลงัวิกฤติ Covid-19 (ตอนท่ี2) 

HIGHLIGHT : 

• โลกหลงัวกิฤต ิCovid-19 (ตอนที ่2) ยงัมอีกีหลายมุมมองทีน่่าสนใจ จงึน ามาสรุปเพิม่เตมิในบทความตอนน้ี 3 ประเดน็ 

คอื 1) ลกัษณะการอยู่อาศยัของผู้คนจาก “เมอืงหลกั” ไปสู่ “เมอืงรอง” 2) ลกัษณะการออกแบบสถานที่ท างานเพื่อ

รองรบั “Social Distancing” และ 3) ลกัษณะการซือ้ของในซุปเปอรม์ารเ์กต็และรา้นของช าในยุค “Social Distancing”  

 

เวลาในการอ่าน 4 นาท ี

 
  

 โลกหลงัวกิฤต ิCovid-19 ในบทความตอนท่ี 1 นัน้ได้กล่าวถงึการเปลี่ยนแปลงลกัษณะพืน้ฐานในชวีติและสงัคมของ

มนุษย ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป 8 ประการ ซึง่นอกเหนือจาก 8 ประการทีก่ล่าวถงึไปนัน้ ยงัมอีกีหลายมุมมองทีน่่าสนใจ จากบรรดากู

รูในวชิาชพีต่างๆ ว่าพวกเขามองโลก (ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของพวกเขา) หลงัวกิฤต ิCovid-19 จะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร จงึ

น ามาสรุปใหเ้หน็ประเดน็การเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจไดด้งันี้  

 

1) ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูค้นจาก “เมืองหลกั” ไปสู่ “เมืองรอง” 

บทความ “Cities after Coronavirus ; how covid-19 could radically after urban life.” ของ Jack Shenker (The Guardian, 26 

มนีาคม 2563) อธบิายไว้ว่า “เมอืง” เป็นพฒันาการที่มนุษย์สร้างขึน้ เนื่องจากต้องอยู่ร่วมกนั อยู่ใกล้ชดิกนั มปีฏสิมัพนัธก์นั 

เมอืงใหญ่ทุกวนันี้โตขึน้มาก เพราะมคีนอพยพโยกยา้ยเขา้สู่เมอืงมากขึน้ แต่เหตุการณ์ Covid-19 ท าใหค้นตอ้งอยู่ห่างๆ กนั ซึง่

จะเป็นตวัเร่งใหผู้ค้นอาจตดัสนิใจยา้ยไปสู ่ “เมอืงรอง” ซึง่เลก็กว่ามากขึน้ เพื่อลดความแออดั และการท างานทีบ่า้น (Work From 

Home) แมว้่าจะอยู่ห่างไกลกนักย็งัท าได้เนื่องจากมเีทคโนโลยชี่วยได ้มกีารคาดการณ์ว่าจะเกดิหมู่บ้านใหม่ๆ ขึน้ในเมอืงรอง 

เกดิการยกระดบัเสน้ทางคมนาคมขนสง่ขึน้มาใหม่ในเมอืงรอง ซึง่อาจจะเปลีย่นแปลงโครงสรา้งพืน้ฐานของเสน้ทางคมนาคมเดมิ

ไปอย่างสิน้เชงิ 

 

2) ลกัษณะการออกแบบสถานท่ีท างานเพื่อรองรบั “Social Distancing” 

บทความ “10 ways covid-19 could change office design.” ของ Harry Kretchmer (www.weforum.org, 20 เมษายน 2563) 

สรุปไว้ว่า เมื่อคนต้องกลบัมาท างานหลงัการระบาดรุนแรงผ่านไป ความหวาดกลวัการแพร่เชื้อระหว่างกนั การต้องรกัษา

ระยะห่างทางสงัคมในทีท่ างาน จะมคีวามตอ้งการออกแบบทีท่ างาน ทีน่ัง่ของพนกังานลกัษณะใหม่ เช่น ในรปูแบบทีเ่รยีกว่า “Six 

Feet Office” คอืออกแบบให้ที่นัง่ห่างกนัประมาณ 6 ฟุต (หรอืประมาณ 1.82 เมตร) ที่ต่อไปหลายๆ องค์กรอาจออกมาเป็น

ขอ้ก าหนดในการปรบัปรุงพืน้ทีส่ านกังาน นอกจากนี้ยงัมกีารเสนอใหป้กูระดาษบนพืน้โต๊ะท างาน พอสิน้วนักด็งึออกไปทิง้เพื่อลด

การแพร่เชือ้ หรอืรูปแบบการออกแบบทีท่ างานก่อนเกดิ Covid-19 มคีวามนิยมแบบเปิดโล่งมากขึน้กจ็ะหนัมาปรบัใหม้ลีกัษณะ

ปิดเพื่อป้องกนัมากขึน้ (Closed – plan working) มกีารเสนอใหภ้ายในทีท่ างานตอ้งเพิม่สญัลกัษณ์ (More signs) เพื่อเตอืนและ

บอกการรกัษาระยะห่างมากขึน้ รวมทัง้การมป้ีายก าหนดทศิทางเพื่อลดการเดนิแบบสบัสน ท าใหเ้กดิการชนและแพร่เชือ้ได ้เป็น

https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6928
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การออกแบบที่เรียกว่า “Contactless Pathways” ซึ่งต้องจดัให้มเีทคโนโลยทีี่สนับสนุน อุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยป้องกนั อากาศ

ถ่ายเท และวธิกีารทกัทายแบบใหม่ ๆ เป็นตน้ 

 

3) ลกัษณะการซ้ือของในซุปเปอรม์ารเ์กต็และรา้นขายของช าในยุค “Social Distancing” 

บทความของ Katie Jackson ที่ลงใน www.today.com เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง “8 ways coronavirus may change 

how we shop at the grocery store forever.” สรุปประเดน็ส าคญัของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้สนิคา้จ าเป็นในชวีติประจ าวนัใน

ยุค “Social Distancing” จะเปลีย่นไปจากเดมิดงันี้ 

➢ ลูกค้าจะมีจ านวนครัง้มาท่ีร้านน้อยลง (Shoppers will make fewer trips to the store) เพราะคนยงัหวาดกลวักบัการ

แพร่ระบาดของเชือ้ จะลดจ านวนครัง้ทีม่าเท่าทีจ่ าเป็น ซึง่ต่างจากเดมิแวะมาเมื่อใดกไ็ด้ 

➢ ลูกค้าจะซ้ือของทีละมากๆ เพื่อเกบ็ไว้ในตู้เยน็และครวัมากกว่าเดิม (People will stock up) เมื่อมาทีร่า้นในจ านวน

น้อยลง คนกจ็ะซือ้พวกอาหารและสนิคา้จ าเป็นคราวละมากๆ โดยอาจจะเกบ็ไว ้1 – 2 สปัดาหก์่อนจะออกมาเตมิอกีครัง้ 

➢ ลูกค้าจะซ้ืออย่างมีเหตผุลและมีแผนการมากขึน้ (Goodbye browsing, hello planning) ทีผ่่านมาการเดนิในซุปเปอร์

มาร์เกต็ที่มขีองมากมายกเ็ป็นความเพลดิเพลนิอย่างหนึ่ง สามารถใช้เวลาค่อยๆ คดิได้ อาจเจอสินค้าบางอย่างที่ไม่ได้

วางแผนมาก่อนว่าจะซือ้ แต่พบการส่งเสรมิการตลาดทีเ่ยา้ยวนใจกเ็กดิการซือ้เพิม่ได ้แต่ยุคทีต่้องรกัษาระยะห่าง ลูกคา้จะ

เริม่วางแผนมากขึน้ ม ีChecklist ทีท่ าใหพุ้่งตรงไปยงัชัน้ทีข่ายของนัน้โดยตรง 

➢ ลูกค้าจะใช้บริการส่งของถึงบ้านมากขึ้น (Curbside pick up and online ordering will be big) ลูกค้าอกีเป็นจ านวน

มากจะยอมปรบัพฤตกิรรมสัง่ของช าทาง online และใหม้าส่งถงึบา้น เพื่อลดความเสีย่งในการตดิเชือ้จากการออกนอกบา้น 

ท าใหซุ้ปเปอรม์ารเ์กต็ต่างๆ หนัมาพฒันาและปรบัปรุงบรกิารนี้ 

➢ ลูกค้าต้องการใช้บริการจดุช าระเงินและน าของกลบัด้วยตนเองมากขึน้ และไม่สนใจจดุทดลองสินค้า (So long to 

samples and self-serve stations) เพื่อลดโอกาสสมัผสัเชือ้จากจุดทีม่กีารใหท้ดลองสนิคา้ หรอืจุดช าระเงนิ 

➢ ลูกค้าจะนิยมสินค้าท่ีคงความสดไว้ได้นาน (Long lasting produce will be popular) ความต้องการสนิคา้ เช่น ผลไม้

ประเภทเกบ็รกัษาไวไ้ดน้านจะมมีากขึน้ เพราะดต่ีอสขุภาพและสอดคลอ้งกบัเวลาทีไ่ม่ตอ้งออกมาชอ้ปปิงบ่อยๆ  

➢ ลูกค้าจะซ้ือสินค้าประเภทอาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋องมากขึ้น (Frozen foods and canned foods will be 

favored) ซึ่งสมัพนัธ์กบัระยะเวลาทีอ่ยู่บ้านนานขึน้ ประกอบกบัสนิค้าเหล่านี้ค่อนขา้งมนี ้าหนัก จงึต้องการซือ้ในปรมิาณ

มากๆ เพื่อเกบ็ไว ้

➢ ลูกค้าจะหนัมานิยมไปรา้นค้าขนาดเลก็มากขึน้ (Smaller stores are making comeback) รา้นคา้ของช าขนาดเลก็ใกล้

บา้นจะกลบัมาเป็นทีน่ิยม เพราะถูกคาดหมายว่าผูค้นจะไม่เขา้ไปแออดัและรอควิการซือ้ของ การช าระเงนิเหมอืนรา้นใหญ่ 

  

ไม่น่าเชื่อว่าไวรสัตวัเลก็ๆ นี้จะสามารถบงัคบัและเปลีย่นชวีติในอนาคตของมนุษยชาตไิดม้ากขนาดนี้ ซึง่ยงัเป็นทีน่่าสนใจมากว่า 

ยงัมมีุมมองอะไรและอย่างไรอกีทีไ่วรสั Covid-19 นี้จะมาเปลีย่นแปลงชวีติ ธุรกจิ และสงัคมของพวกเรา ซึง่สามารถตดิตามไดใ้น

บทความหอ้งเรยีนผูป้ระกอบการตอนหน้า  
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Credit :  The Guardian,  weforum.org , today.com 
สรุปโดย : ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู, CFP 
รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/life-after-coronavirus-pandemic-change-world
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-coronavirus-change-office-work-homeworking-remote-design/
https://www.today.com/food/how-will-grocery-shopping-change-after-coronavirus-pandemic-t179491

