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จากฉบับที่แล้วต่อ

สกัดจุดอ่อน Silver Gen
กลับ

มาพบกันอีกครั้งนะคะ ส�าหรับเรื่องราวดีดีของกลุ่ม 

Silver Gen หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ในตอนที่แล้วผู้เขียนได้

กล่าวถงึผลติภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบักลุม่ Silver Gen ในฉบบันีเ้ราจะมา

ว่ากันถึงธุรกิจบริการที่จะมีการขยับ และปรับตัวให้เข้ากับสังคมผู้สูง

อายุกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งของโอกาสทางธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม

คนที่ไม่ได้เร่ืองมาก แค่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ตลาดที่ขยายตัว

จากผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะเจาะจง ส�าหรับผู้

บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการจะ

ปรับตัวกับบริการของตนอย่างไรให้ได้ใจของกลุ่มคนเหล่านี้ได้บ้าง

การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ส�าหรับชาว Silver Gen นั้น

เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนมากเน่ืองจากผู้สูงอายุเป็นวยัท่ีไม่สามารถเดนิ

ทางไกล และมปัีญหาด้านการขบัถ่ายเป็นอย่างมาก ท�าให้การใช้เวลา

แต่ละสถานที่ค่อนข้างนาน มีการแวะพักเพื่อเอื้อต่อการเข้าห้องน�้าที่

บ่อยขึน้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ กค็วรค�านงึถงึสิง่อ�านวยความสะดวก

ด้วยการตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน�า้ส�าหรบั

ผูส้งูอาย ุทางลาดส�าหรบัวลีแชร์ เป็นต้น ร้านอาหารก็น่าจะมเีมนทูาง

เลอืก และหลากหลายส�าหรบัผูส้งูอายไุว้บรกิารด้วย เพราะส่วนใหญ่

แล้วจะเป็นลูกหลานที่พาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยว ก็น่าจะทานได้ทุกวัย 

หลายธรุกจิบรกิารได้มกีารปรบัเปล่ียนแบบแผนการด�าเนนิธรุกจิของ

ตนเองเพื่อรองรับ และเหมาะสมกับการบริการชาว Silver Gen มาก

ขึ้น อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต บางรายในญี่ปุ่น ที่เริ่มปรับเปลี่ยนเวลาเปิด

บริการให้เช้าขึ้น เนื่องจากชาว Silver Gen ส่วนใหญ่จะตื่นเช้า จาก

แต่เดิมที่เปิด 9 โมงเช้า ก็ปรับเวลาให้เร็วขึ้น เป็นประมาณ 7 โมงเช้า 

ร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ ก็มีการออกแบบทางเดินให้กว้าง

ขวางกว่าปกต ิเพยีงพอให้ทัง้วลีแชร์ และอปุกรณ์ช่วยเดนิผ่านได้ เก้าอี้

ก็มั่นคงแข็งแรง และโต๊ะก็มีขนาดที่ค่อนข้างเตี้ยกว่ามาตรฐาน เมนู

อาหารก็เป็นอาหารที่สะดวกในการเคี้ยว และย่อยง่าย

ธุรกิจน�าเที่ยว เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กลุ่ม Silver Gen ต้องการ 

ด้วยภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบที่มีมายาวนานในช่วงวัยท�างาน 

ท�าให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่เอื้ออ�านวยเท่าที่ควร พอเริ่มก้าวเข้าสู่

วัยเกษียณ ในวันนี้กลุ่ม Silver Gen ต้องการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายมาก

ขึน้ หลายคนเลอืกทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วไปในสถานทีต่่างๆ ทัง้ใน และ

ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงพอสมควร แต่กลุ่ม Silver Gen 

ก็ยอมจ่ายเพื่อแลกกับบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ตนเองได้ การเดินทางท่องเที่ยว ไปพักยังสถานที่ต่างๆ การไปดูหนัง 

หาร้านอาหารอร่อยๆ เพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัว และเพื่อนฝูง 

การรวมกลุ่มออกก�าลังกายในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภควัยนี้

แสวงหา นั่นหมายถึงโอกาสทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว ที่จะ

ท�าการตลาดอย่างจริงจังกับคนกลุ่ม Silver Gen นี้ ลักษณะของการ

จัดทริปทัวร์จึงต้องเอื้อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวในกลุ ่มนี้ เช่น 

การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม การจัดโปรแกรม

แบบ Slow Tourism ไม่เร่งรบี เรยีบง่าย ใกล้ชดิธรรมชาติ ปลอดมลพษิ 

การอ�านวยความสะดวก การบริการรับส่งจากสนามบิน เป็นต้น ล้วน

เป็นสิ่งที่กลุ่ม Silver Gen ต้องการ แถมคนกลุ่มนี้ยังมีก�าลังในการซื้อ

อกีด้วย อย่างไรกต็าม ร้านค้าหรอืบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัคนกลุม่นี ้ควร

ออกแบบเพื่ออ�านวยความสะดวกและตรงต่อความต้องการของผู้สูง

อายุในการเข้าใช้บรกิาร เช่น ความต้องการจดุพกัระหว่างการจบัจ่าย 

โดยค�านงึว่าลกูค้ากลุม่นีต้้องการให้ร้านค้าเข้าใจถงึความต้องการใน

ช่วงวยัของเขา แต่กไ็ม่ต้องการได้รบัการดแูลเสมอืนผูส้งูวยัทีอ่่อนแอ

แม้แต่ สถานีบริการน�้ามัน ก็ค�านึงถึงเรื่องนี้ ที่เห็นได้อย่าง

เด่นชัด ได้แก่ สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ที่ได้ปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์เพื่อรองรับการเดินทางของผู้สูงอายุเช่นกัน ด้วยการเปิด

ตัวสถานบีรกิารน�า้มนั ปตท. ในรปูแบบ Friendly Design ทีไ่ด้พฒันา

 (ตอนที่ 2)
อาจารย์พีรยา เศรษฐพัฒน์

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น



48 TPA news

ประตูสู่ TNI

July 2017 ●  No. 247

ขึ้นด้วยแนวคิด Care & Safety For All ด้วยความห่วงใยผู้บริโภคทุก

เพศ ทกุวยั ทกุสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุให้สามารถใช้บรกิาร

ในสถานีบริการน�า้มนั ปตท. ด้วยความสะดวก และปลอดภยั นบัเป็น

อีกก้าวหน่ึงท่ีท�าให้การท่องเที่ยวหรือการเดินทางของผู้สูงอายุไม่ใช่

ปัญหาอีกต่อไป โดยการปรับองค์ประกอบต่างๆ ภายในสถานีบริการ 

ได้แก่ ที่จอดรถส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ ราวจับพร้อมทางลาดเอียงส�าหรับ

รถเข็น ที่จอดรถสตรีซึ่งยังไม่เคยมีในสถานีบริการน�้ามันมาก่อน อีก

ทัง้ยงัมห้ีองน�า้พเิศษเพือ่การใช้งานส�าหรบัทกุคน กล้อง CCTV ตลอด

จนปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังยังได้ออกแบบและจัดท�าป้าย

สัญลักษณ์ท่ีบ่งชี้ต�าแหน่งของจุดใช้งานต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน 

แนวคิด PTT Friendly Design สัญลักษณ์แห่งความห่วงใย จึงเป็น

โครงการยกระดบัการบรกิารของสถานีบรกิารน�า้มนั ปตท. ซึง่ต่อยอด

จากแนวคดิหลกัของ PTT Life Station ทีต่อบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคทกุเพศทุกวยั และเป็นประโยชน์มากส�าหรบัการเดนิทางของ

ผู้สูงอายุ

รูปที่ 1 ตัวอย่าง แนวคิด PTT Life Station & Friendly Design

ที่มา https://www.kaohoon.com/wp-content/up-

loads/2017/03/20170331_PTT1.jpg

ถึงแม้ประเทศไทยจะให้ความส�าคัญกับสังคมผู้สูงอายุเพิ่ม

มากขึ้นกว่าเดิมนั้น แต่ด้วยแนวโน้มการเติบโตของจ�านวนประชากร

ในวยัท�างานยงัคงสวนทางกับจ�านวนประชากรสูงอายุทีเ่พิม่ขึน้อย่าง

รวดเรว็ ท�าให้ลกูหลานจะต้องท�างานเพิม่มากขึน้ส่งผลให้เวลาในการ

ดูแลผู้สูงอายุน้อยลง อีกท้ังกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย ไม่สามารถดูแล

ตนเองได้มีเพิ่มขึ้นพอสมควร ท�าให้มีความต้องการธุรกิจบริการดูแล

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะให้มาดูแลท่ีบ้านหรือดูแลท่ีสถานประกอบ

การ ทั้งรายวัน และรายเดือนเองก็ตาม จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบ

การทีส่นใจจะหนัมาด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการดแูลผูส้งูอายอุย่างครบ

วงจรเพิ่มมากขึ้น ท�าไมถึงครบวงจร เพราะไม่ใช่แค่ดูแลเท่านั้น ควร

ใส่ใจ และตรวจสขุภาพเป็นระยะด้วย ฉะนัน้ถ้าเป็นไปได้ส�าหรบัธรุกิจ

ประเภทนี้ ถ้ามีแพทย์ และพยาบาลอยู่ประจ�าเพื่อดูแลผู้สูงอายุ จะ

เป็นการเพิม่ความเชือ่มัน่ และเพิม่โอกาสทีท่�าให้ธรุกจิเป็นทีน่่าเชือ่ถอื

มากยิ่งขึ้น

รูปที่ 2 ตัวอย่าง ธุรกิจบริการดูแลกลุ่ม Silver Gen

ที่มา http://www.admissionpremium.com/news/1576

อสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านผู้สูงอายุครบวงจร ก�าลัง

เป็นที่กล่าวถึง และมีความน่าสนใจมากส�าหรับทั้งชาวไทย และชาว

ต่างชาติ โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนเริ่มเข้ามาลงทุนในช่วงปี 

2008 โดยการสร้างโครงการบ้านจัดสรรพื้นที่แถบชายทะเล มุ่งเน้น

กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการเกษียณตัวในประเทศไทย และได้

ท�าการจับมือกับศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาล เพื่อตอบรับความ

ต้องการทางด้านการแพทย์ของกลุ่มลูกค้าสูงอายุ โดยธุรกิจดังกล่าว

ได้รบัการตอบรบัของลกูค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โครงการลกัษณะ

ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว 

ตากอากาศส�าคญัๆ เช่น ชลบรุ ีระยอง หวัหนิ ภเูกต็ และ กระบ่ี เป็นต้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดระดับไฮเอนด์ที่มีการตกแต่งหรูหรา แต่ยัง

ค�านึงถึงการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยของคนสูงอายุ เช่น การท�าทางลาด 

คู่กับบันได และการท�าราวจับตามทางเดินในตัวอาคาร พร้อมสถาน

อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน�้า สปอร์ตคลับ และห้อง 

ซาวน่า เป็นต้น 

รูปที่ 3 โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุโดยภาคเอกชน

ที่มา http://www.thansettakij.com/content/32022

ในส่วนของประเทศไทยนั้นก็ได้เห็นจาก “โครงการสวาง

คนิเวศ” คอนโดต้นแบบโดยมีแนวคิดการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดย
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เฉพาะของสภากาชาดไทย ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับบุคคลสัญชาติไทย 

มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทั้งใน

ด้านการออกแบบห้องพัก และสภาพแวดล้อม พร้อมบริการทางการ

แพทย์ที่จะดูแลสุขภาพกายและใจ

รูปที่ 4 โครงการสวางคนิเวศ

ที่มา http://www.redcrossfundraising.org/th/html/activites2.aspx?co

ntentid=932&categoryid=28

ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีจะพบว่าผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริการ

ส�าหรับผู้ประกอบการไทยน้ัน เป็นท่ีต้องการของกลุ่ม Silver Gen 

อย่างมาก และมีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าของผู้ประกอบการ

ครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งถ้ามองในมุมอาเซียน และ

อาเซยีน +3 (จนี ญ่ีปุน่ และเกาหลใีต้) ทีม่จี�านวนผูส้งูอายุรวมกนักว่า 

300 ล้านคนแล้วนั้น ถือเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะผลิต

สนิค้า และพฒันาการบรกิารให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค

กลุม่นีไ้ด้อย่างดีทเีดียว โดยปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้ประเทศไทยสามารถ

ดึงดูดชาวต่างชาติที่เกษียณอายุ คือ เรื่องของอากาศที่อบอุ่นทั้งปี  

ค่าครองชีพที่ต�่า รวมไปถึงความมีน�้าใจของคนไทย และความพร้อม

ของธุรกิจบริการต่างๆ ที่ได้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหาก 

ผูป้ระกอบการธรุกจิบรกิารสามารถเข้าไปครองใจของคนกลุม่ Silver 

Gen นี้ได้แล้ว รับรองได้ว่าลูกค้าไม่หนีไปไหนแน่นอน...
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