สกัดจุดอ่อน Silver Gen

(ตอนที่ 1)

อาจารย์พีรยา เศรษฐพัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ก่อน

เริ่มต้นบทความ ฉบับนี้ต้องขอกล่าวค�ำขออภัยเป็น
อย่ า งสู ง ส� ำ หรั บ บทความในฉบั บ ประจ� ำ เดื อ น
พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้วย
เกมจ�ำลองทางธุรกิจ” ตอนที่ 1 เกม KANBAN ซึ่งได้ลงชื่อผู้เขียน
บทความผิ ด พลาดไป โดยเจ้ า ของบทความเรื่ อ งนี้ ที่ ถู ก ต้ อ งคื อ
อาจารย์รวิช วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ใครว่าแก่แล้วแก่เลยกันคะ คนชราหรือคนสูงวัยในยุคนี้หรือ
อีก 10 ปีข้างหน้าหรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ถือเป็น
กลุ่มที่ธุรกิจ และนักการตลาดจะมองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะ
The Silver Gen หรือ the Aging Population ค�ำสวยหรูที่เอาไว้เรียก
ประชากรผู้สูงอายุหรือวัยทองนี้เป็นกลุ่มคนที่มีอ�ำนาจในการซื้อ
ค่อนข้างสูง หลังจากเกษียณแล้วมีเงินบ�ำเหน็จ และบ�ำนาญคอย
รองรับ คนกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีด่ แู ลตัวเองอย่างดี ในยุคของสังคมปัจจุบนั
เป็นที่รับรู้กันว่า อัตราการเกิดนั้นน้อยลง สาเหตุเพราะผู้คนไม่ยอม
แต่งงาน ไม่ชอบการผูกมัด หรือเป็นสังคมที่เริ่มมีการยอมรับในเรื่อง
เพศเดียวกันมากขึ้น ท�ำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้อัตราการเกิดของ
ประชากรลดลงอย่างมาก ท�ำให้อัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ดูได้จากสัดส่วนอัตราการเจริญเติบโตของช่วงอายุต่างๆ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สัดส่วนอัตราการเจริญเติบโตของผู้สูงอายุ
ที่มา http://thammapakorn.go.th/เร่งรับมือ-สังคมผู้สูง/

ฉะนั้นจึงมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบสนอง
และรองรับความต้องการของกลุม่ คนเหล่านี้ ลองมาดูสวิ า่ ธุรกิจจะท�ำ
อะไรขายดีส�ำหรับสังคมสูงวัย ล�ำดับแรกๆ แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้น
ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วย (Pharma &
Healthcare) ไม่ว่าจะเป็นโรคยอดฮิตอย่างเช่น เบาหวาน ความดัน
โรคหัวใจ และหลอดเลือด สมองเสื่อม โรคไขข้อกระดูกหรือสภาวะ
กระดูกพรุน รวมไปถึงสายตาฝ้าฟาง หูตึง และปัญหาเกี่ยวกับฟัน
โอกาสในการท�ำธุรกิจเกีย่ วข้องกับอุปกรณ์หรือยาทีใ่ ช้รกั ษาผูส้ งู อายุ
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งยวด อาทิ เครื่องช่วยฟัง
ฟันปลอม ยารักษาโรคต่างๆ อาหารเสริม เป็นต้น
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ท�ำได้อย่างล�ำบาก บางครั้งก็ปัสสาวะออกมาโดยไม่ทันรู้ตัว ท�ำให้
โอกาสที่ตลาดกางเกงซึมซับผู้ใหญ่จะก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�ำวันของผู้สูงอายุมีมากขึ้น

ภาพที่ 2 อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง
ที่มา http://www.audimed.co.th/knowledge.php?id=9

ถ้าจะไม่กล่าวถึงธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารไขมันต�่ำ (Low Fat) อาหาร
คลีน อาหารทีไ่ ม่มคี อเลสเตอรอล น�ำ้ ตาลน้อยหรือไม่ใส่เลย ผลิตภัณฑ์
ทีป่ อ้ งกันหรือช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดโรคต่างๆ ทีม่ าแรงทีส่ ดุ หนี
ไม่พ้นอาหารที่มาจากธรรมชาติ และดีต่อสุขภาพ อาทิ ออร์แกนิกส์
(Organics) ทีผ่ ลิตจากธรรมชาติหรือสมุนไพรก�ำลังได้รบั ความสนใจ
จากผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดภัยกว่า
การใช้ ส ารเคมี ทั้ ง นี้ ห ากผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถประยุ ก ต์
ภูมิปัญญาไทยโดยน�ำสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณต่อต้านริ้วรอย
(Anti-Ageing) ยกกระชับ ลดรอยกระ และจุดด่างด�ำ มาผนวกกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องส�ำอาง
ไทย อาหารต่างๆ เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆ และสามารถท�ำก�ำไรได้อย่าง
งามทีเดียว นอกจากนี้ ตลาดกางเกงซึมซับผูใ้ หญ่ หรือผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
ก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตดีขนึ้ เพราะอัตราการเกิดลดลง แต่อตั ราการคงอยู่
ของผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และผ้าอ้อมถือเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้การด�ำรง
ชีวิตของผู้สูงวัยสะดวกมากขึ้น อัตราการอั้นปัสสาวะของผู้สูงวัยนั้น

ภาพที่ 3 แนวโน้มตลาดกางเกงซึมซับผู้ใหญ่
ที่มา http://marketeer.co.th/archives/14676

ส�ำหรับ Silver Gen นั้นวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านก็มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง การทรงตัวของผู้สูงอายุก็ไม่ต่างกับเด็กเพิ่งหัดเดิน
เพราะอาจมีล้มบ้าง เซบ้าง เพราะฉะนั้นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เลือกใช้
ภายในบ้านนั้นก็ต้องเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้
ชีวติ ภายในบ้านส�ำหรับผูส้ งู อายุ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการสร้าง และ
ตกแต่งบ้านที่มีผลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้าน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกายภาพ และชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้สูงวัย เช่น ก๊อกน�้ำ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกแบบปัดไปด้านข้าง
มากกว่าแบบหมุนหรือกด ลูกบิดประตู เลือกแบบก้านโยก จับถนัดมือ
สวิทซ์-ปลัก๊ ไฟ ทีใ่ หญ่ มีสสี นั ทีเ่ ห็นชัดเจน ราวจับรอบบ้านช่วยให้การ
เดินสะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในห้องน�้ำให้
ปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด เพราะผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะลื่นล้ม
ได้ง่าย

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ที่เลือกใช้ภายในบ้านSilver Gen
ที่มา http://community.akanek.com/sites/default/files/images/IMG_0135(1).JPG และ http://www.scgheim.com/promotion/detail.php?id=19
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นอกเหนือจากอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลักแล้วนัน้
เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับผู้สูงอายุก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน กลุ่มคน
เหล่านี้มีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิตเนื่องจากสภาพร่างกายเริ่ม
เสื่อมถอย ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้
ภายในบ้าน โดยเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เตียงนอนที่สามารถปรับระดับได้
และไม่สูงเกินไป เพื่อการลุกนั่งที่สะดวก ที่นอนยางพาราที่มีความ
แข็งตัว เก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง และหมอนเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทีก่ ล่าวมาเป็นแค่สว่ นหนึง่ ของโอกาสทางธุรกิจเพือ่ ผูส้ งู อายุ
ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม คนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รื่ อ งมาก แค่ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเลื อ กสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด
เพราะฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการรายใดได้จะเข้าไปอยูใ่ นใจชาว Silver Gen
เหล่านีไ้ ด้แล้วละก็ รับรองได้วา่ ท่านจะได้ฐานลูกค้าเทพกันเลยทีเดียว
ส�ำหรับฉบับนี้ก็ขอกล่าวไว้ส�ำหรับสินค้า ส่วนในฉบับหน้าเราจะมา
เจาะถึงบริการที่ Silver Gen ต้องการให้มี จะเป็นอะไรบ้างนั้น มา
ติดตามฉบับหน้ากันค่ะ !!!
แหล่งอ้างอิง
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. TerraBKK.com - http://terrabkk.com/?p=105659 สืบค้น
ออนไลน์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
3. http://www.brandbuffet.in.th/2015/09/silver-gen-consumerinsight-2015/ สืบค้นออนไลน์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
4. http://marketeer.co.th สืบค้นออนไลน์เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2560

ภาพที่ 5 เตียงพร้อมที่นอนปรับระดับได้
ที่มา http://www.modernformhealthcare.co.th/index.
php?page=product_detail&id=331

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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