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สกัดจุดอ่อน Silver Gen

ก่อน
เริ่มต้นบทควำม ฉบับนี้ต้องขอกล่ำวค�ำขออภัยเป็น

อย ่ำงสูงส�ำหรับบทควำมในฉบับประจ�ำ เ ดือน

พฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ ในหัวข้อเรื่อง “กำรพัฒนำบุคลำกรด้วย

เกมจ�ำลองทำงธุรกิจ” ตอนท่ี 1 เกม KANBAN ซึ่งได้ลงชื่อผู้เขียน

บทควำมผิดพลำดไป โดยเจ้ำของบทควำมเรื่องน้ีท่ีถูกต้องคือ 

อำจำรย์รวิช วงศ์สวัสดิ์ อำจำรย์ประจ�ำคณะบริหำรธุรกิจ สถำบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้องขออภัยมำ ณ โอกำสนี้ 

ใครว่ำแก่แล้วแก่เลยกันคะ คนชรำหรือคนสูงวัยในยุคนี้หรือ

อีก 10 ปีข้ำงหน้ำหรือกลุ่มคนที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ถือเป็น 

กลุ่มที่ธุรกิจ และนักกำรตลำดจะมองข้ำมไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด เพรำะ 

The Silver Gen หรือ the Aging Population ค�ำสวยหรูที่เอำไว้เรียก

ประชำกรผู้สูงอำยุหรือวัยทองนี้เป็นกลุ่มคนที่มีอ�ำนำจในกำรซื้อ 

ค่อนข้ำงสูง หลังจำกเกษียณแล้วมีเงินบ�ำเหน็จ และบ�ำนำญคอย

รองรบั คนกลุม่น้ีเป็นกลุม่ทีด่แูลตวัเองอย่ำงด ีในยุคของสงัคมปัจจบุนั 

เป็นท่ีรับรู้กันว่ำ อัตรำกำรเกิดนั้นน้อยลง สำเหตุเพรำะผู้คนไม่ยอม

แต่งงำน ไม่ชอบกำรผูกมัด หรือเป็นสังคมที่เริ่มมีกำรยอมรับในเรื่อง

เพศเดียวกันมำกข้ึน ท�ำให้เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้อัตรำกำรเกิดของ

ประชำกรลดลงอย่ำงมำก ท�ำให้อัตรำของผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก 

ดูได้จำกสัดส่วนอัตรำกำรเจริญเติบโตของช่วงอำยุต่ำงๆ ดังภำพที่ 1

ภาพที่ 1 สัดส่วนอัตราการเจริญเติบโตของผู้สูงอายุ

ที่มา http://thammapakorn.go.th/เร่งรับมือ-สังคมผู้สูง/

ฉะนั้นจึงมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำยเพื่อตอบสนอง 

และรองรบัควำมต้องกำรของกลุม่คนเหล่ำนี ้ลองมำดูสว่ิำธรุกจิจะท�ำ

อะไรขำยดีส�ำหรับสังคมสูงวัย ล�ำดับแรกๆ แน่นอนว่ำคงหนีไม่พ้น

ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภำพ รวมไปถึงกำรดูแลสุขภำพด้วย (Pharma & 

Healthcare) ไม่ว่ำจะเป็นโรคยอดฮิตอย่ำงเช่น เบำหวำน ควำมดัน 

โรคหัวใจ และหลอดเลือด สมองเสื่อม โรคไขข้อกระดูกหรือสภำวะ

กระดูกพรุน รวมไปถึงสำยตำฝ้ำฟำง หูตึง และปัญหำเกี่ยวกับฟัน 

โอกำสในกำรท�ำธรุกจิเกีย่วข้องกบัอปุกรณ์หรอืยำทีใ่ช้รกัษำผูส้งูอำยุ

จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเป็นที่ต้องกำรอย่ำงยิ่งยวด อำทิ เครื่องช่วยฟัง 

ฟันปลอม ยำรักษำโรคต่ำงๆ อำหำรเสริม เป็นต้น

 (ตอนที่ 1)
อาจารย์พีรยา เศรษฐพัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
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ภาพที่ 2 อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

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

ถ้าจะไม่กล่าวถึงธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง อำหำรเพื่อสุขภำพ เช่น อำหำรไขมันต�่ำ (Low Fat) อำหำร

คลนี อำหำรท่ีไม่มีคอเลสเตอรอล น�ำ้ตำลน้อยหรอืไม่ใส่เลย ผลิตภณัฑ์

ทีป้่องกนัหรอืช่วยลดควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคต่ำงๆ ท่ีมำแรงทีส่ดุหนี

ไม่พ้นอำหำรที่มำจำกธรรมชำติ และดีต่อสุขภำพ อำทิ ออร์แกนิกส์ 

(Organics) ทีผ่ลติจำกธรรมชำตหิรอืสมนุไพรก�ำลงัได้รบัควำมสนใจ

จำกผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกผู้บริโภคมั่นใจว่ำปลอดภัยกว่ำ

กำรใช้สำรเคมี ท้ังนี้หำกผู ้ประกอบกำรไทยสำมำรถประยุกต์

ภูมิปัญญำไทยโดยน�ำสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณต่อต้ำนริ้วรอย 

(Anti-Ageing) ยกกระชับ ลดรอยกระ และจุดด่ำงด�ำ มำผนวกกับ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้จะเป็นกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของเครื่องส�ำอำง

ไทย อำหำรต่ำงๆ เกิดเป็นสินค้ำใหม่ๆ และสำมำรถท�ำก�ำไรได้อย่ำง

งำมทเีดยีว นอกจำกนี ้ตลำดกำงเกงซมึซบัผู้ใหญ่ หรอืผ้ำอ้อมส�ำเรจ็รปู

กมี็แนวโน้มทีเ่ตบิโตดขีึน้เพรำะอตัรำกำรเกดิลดลง แต่อตัรำกำรคงอยู่

ของผูส้งูอำยเุพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และผ้ำอ้อมถือเป็นปัจจยัทีท่�ำให้กำรด�ำรง

ชีวิตของผู้สูงวัยสะดวกมำกขึ้น อัตรำกำรอ้ันปัสสำวะของผู้สูงวัยนั้น

ท�ำได้อย่ำงล�ำบำก บำงครั้งก็ปัสสำวะออกมำโดยไม่ทันรู้ตัว ท�ำให้

โอกำสที่ตลำดกำงเกงซึมซับผู้ใหญ่จะก้ำวเข้ำมำมีบทบำทในชีวิต

ประจ�ำวันของผู้สูงอำยุมีมำกขึ้น

ภาพที่ 3 แนวโน้มตลาดกางเกงซึมซับผู้ใหญ่

ที่มา http://marketeer.co.th/archives/14676

ส�าหรับ Silver Gen นั้นวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านก็มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง กำรทรงตัวของผู้สูงอำยุก็ไม่ต่ำงกับเด็กเพิ่งหัดเดิน 

เพรำะอำจมีล้มบ้ำง เซบ้ำง เพรำะฉะนั้นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เลือกใช้

ภำยในบ้ำนนั้นก็ต้องเพิ่มควำมสะดวก และควำมปลอดภัยในกำรใช้

ชวีติภำยในบ้ำนส�ำหรบัผูส้งูอำย ุกลุม่ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำง และ

ตกแต่งบ้ำนที่มีผลต่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิตภำยในบ้ำน กำร

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกำยภำพ และชีวิตควำมเป็นอยู่

ของผู้สูงวัย เช่น ก๊อกน�้ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เลือกแบบปัดไปด้ำนข้ำง

มำกกว่ำแบบหมนุหรอืกด ลกูบดิประต ูเลอืกแบบก้ำนโยก จบัถนดัมอื 

สวทิซ์-ปลัก๊ไฟ ทีใ่หญ่ มสีสีนัทีเ่หน็ชดัเจน รำวจบัรอบบ้ำนช่วยให้กำร

เดินสะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในห้องน�้ำให้

ปลอดภัยในกำรใช้งำนมำกที่สุด เพรำะผู้สูงอำยุมีโอกำสที่จะลื่นล้ม

ได้ง่ำย

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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นอกเหนอืจำกอปุกรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ป็นองค์ประกอบหลักแล้วนัน้ 

เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับผู้สูงอำยุก็มีควำมส�ำคัญเช่นเดียวกัน กลุ่มคน 

เหล่ำนี้มีข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินชีวิตเน่ืองจำกสภำพร่ำงกำยเริ่ม 

เส่ือมถอย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้

ภำยในบ้ำน โดยเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เตียงนอนที่สำมำรถปรับระดับได้ 

และไม่สูงเกินไป เพื่อกำรลุกนั่งที่สะดวก ที่นอนยำงพำรำที่มีควำม

แข็งตัว เก้ำอี้ไม้ที่มีพนักพิง และหมอนเพื่อผู้สูงอำยุ เป็นต้น

ภาพที่  5 เตียงพร้อมที่นอนปรับระดับได้

ที่มา http://www.modernformhealthcare.co.th/index.

php?page=product_detail&id=331

ทีก่ล่ำวมำเป็นแค่ส่วนหนึง่ของโอกำสทำงธรุกจิเพือ่ผูส้งูอำยุ

ที่เป็นกลุ ่มคนที่ไม่ได้เรื่องมำก แค่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด  

เพรำะฉะนัน้ผูป้ระกอบกำรรำยใดได้จะเข้ำไปอยู่ในใจชำว Silver Gen  

เหล่ำนีไ้ด้แล้วละก ็รบัรองได้ว่ำท่ำนจะได้ฐำนลกูค้ำเทพกนัเลยทเีดยีว 

ส�ำหรับฉบับนี้ก็ขอกล่ำวไว้ส�ำหรับสินค้ำ ส่วนในฉบับหน้ำเรำจะมำ

เจำะถึงบริกำรที่ Silver Gen ต้องกำรให้มี จะเป็นอะไรบ้ำงนั้น มำ

ติดตำมฉบับหน้ำกันค่ะ !!!
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