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สวัสดค่ีะ 
ด้วยวทิยาการทางการแพทย์ทีก้่าวล�า้ท�าให้
ประชากรมอีายยืุนยาวขึน้ รวมถงึการแต่งงาน
และแนวโน้มการมีบุตรท่ีลดลง จึงท�าให้
สัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
ในขณะทีป่ระชากรวยัแรงงานลดลง ท�าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงต่อเนือ่งไปถงึโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกจิทัง้การผลติและการบรโิภค 

คาดว่าในปี 2050 สดัส่วนประชากรท่ีมอีายุ
มากกว่า 60 ปี จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 21 
ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนปัจจุบันราวร้อยละ 10 
ของประชากรโลกเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ 
(Mega Trends) หรอืกระแสการเปลีย่นแปลง
ส�าคญัทีก่�าลังขับเคล่ือนโลกของเราอยูใ่นปัจจบุนั 
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ 
จงึขอหยิบเร่ือง Aging Society ซึง่เป็นประเดน็
หน่ึงในเมกะเทรนด์ของโลกมาเป็นแนวคิด
ในการน�าเสนอช่องทางการค้าให้ผูป้ระกอบการ
เพือ่รองรบัลกูค้ากลุ่มนี้
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 Executive  Editor

ตวัอย่างธรุกิจทีน่่าสนใจและคาดว่าสามารถ
พัฒนาได้ดีจะต้องเป็นสินค้าและบริการ
ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการ ฟังก์ชัน่
และรสนิยมของผู้สูงอายุได้ เช่น อาหาร
เพือ่สขุภาพ บรกิารดแูลผูส้งูอาย ุการออกแบบ 
ทีอ่ยูอ่าศยั ระบบเทคโนโลยอีจัฉริยะ หุ่นยนต์
ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงาน
และอกีมากมาย

DITP จึงอยากเชญิชวนผูป้ระกอบการไทย
มาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจของ
ตวัเอง ส่วนภาครฐัของเรากใ็ห้ความส�าคญั
ในการผลกัดนัผูป้ระกอบธรุกจิยคุเมกะเทรนด์นี้ 
ในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึง่ผูป้ระกอบการ
ต้องปรับกลยทุธ์วางแผนธรุกจิ เพือ่พร้อมรับ
ความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ และ
สามารถสร้างโอกาสให้ธุรกิจอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

นางมาล ีโชคล�า้เลศิ
อธบิดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณชิย์
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Trade Highlight

60+ 
ครองโลก 
สแกนพลังซื้อ

คนรุ่นใหญ่
เทคโนโลยทีางการแพทยท์ีล่�า้สมยัท�าใหอ้ายุขยัเฉลีย่ของคนเพ่ิมขึน้ 
ผนวกกับอัตราการเกิดที่ลดน้อยลง ส่งผลให้จ�านวนประชากร 
ผูส้งูอายมุสีดัสว่นเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็และตอ่เนือ่ง จนประเทศ
สว่นใหญข่องโลกกา้วสูก่ารเป็น “สงัคมผูส้งูอาย”ุ เมกะเทรนด์
ส�าคัญที่เป็นทั้งความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่และโอกาสมหาศาล 
ให้ธุรกจิทีส่ามารถคดิคน้ พัฒนา และน�าเสนอสนิค้าและผลิตภัณฑ์
ให้กบัลกูคา้คนส�าคัญกลุม่นี้

Trade Highlight

คาดการณ์กนัว่าผูส้งูอายุทัว่โลกหรอืผูท้ีม่อีายุ 
60 ปีขึน้ไปจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในประเทศ
ส่วนใหญ่ทั่วโลก หรือจะขยายตัว 56%  
ในช่วง 15 ปี หรือจาก 901 ล้านคน
ในปี 2558 เป็น 1.4 พนัล้านคนในปี 2573 
องค์การสหประชาชาติประเมนิว่าภายในปี 
2593 สดัส่วนผูส้งูอายจุะเพ่ิมเป็น 20% ของ
ประชากรโลก หรอืประมาณ 2,200 ล้านคน

จ�านวนผู้สูงอายุที่พุ ่งพรวดขนาดน้ีท�าให้
ความต้องการสนิค้าและบริการทีต่อบสนอง 
ไลฟ์สไตล์ของคนกลุม่น้ีเพิม่ข้ึนเป็นเงาตามตวั 
ทีส่�าคัญลกูค้ากลุม่น้ีส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในญีปุ่น่ 
จนี ออสเตรเลยี ยุโรป และสหรฐัอเมรกิา
ต่างมกี�าลังซ้ือสงู เพราะมเีงนิเกบ็จากการ
ท�างานหนักมาตลอดชวีติ พร้อมจะใช้จ่ายเงนิ 

เพือ่เป็นการให้รางวลัแก่ตวัเอง และใช้ชวีติ 
ทีเ่หลอือยูอ่ย่างมคีวามสขุ 

แน่นอนว่าคนรุ่นเก๋าเหล่านี้จะมีพฤติกรรม
การบริโภคแตกต่างจากคนวัยอ่ืน เพราะ
สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีอาจเสื่อมถอย
ลงไปบ้างตามวยั ท�าให้พวกเขามองหาสิง่ที่
จะช่วยอ�านวยความสะดวกและท�าให้ตวัเอง 
ใช้ชวีติเหมอืนคนปกตไิด้มากทีส่ดุ 

กลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ (Active Senior)  
ให้ความส�าคัญกับการรกัษาสุขภาพอย่างมาก 
เพื่อท�าให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้น 
พวกเขาจงึต้องการสนิค้าเพือ่สขุภาพ เช่น 
อาหารและเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ ผลติภณัฑ์
ออร์แกนิก อาหารปราศจากน�้าตาลและ

เกลือ ไขมันต�่าตามค�าแนะน�าของแพทย์ 
แต่ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
เคีย้วง่าย ย่อยง่าย และอาหารส�าเรจ็รปูแบบ 
Ready to Eat อกีทัง้ต้องการสนิค้าทีช่่วยให้
ออกก�าลงักายง่ายขึน้ อปุกรณ์และผลติภณัฑ์
นวดเพ่ือผ่อนคลายด้วย  และผลิตภณัฑ์ของเล่น
ผูส้งูอายเุพือ่เสรมิความแข็งแกร่งของกล้ามเนือ้ 
ฝึกสมอง และคลายเหงา

ด้วยข้อจ�ากัดในการด�าเนินชีวิตเนื่องจาก
สภาพร่างกายเร่ิมเสื่อมถอย คนวัย 60+  
จงึต้องการตัวช่วยในการใช้ชวีติ อปุกรณ์ฟ้ืนฟู
สขุภาพ อาท ิไม้เท้า รถเขน็  รถไฟฟ้าส�าหรบั
ผูส้งูอาย ุเคร่ืองช่วยฟัง แว่นสายตา อปุกรณ์
ช่วยในการรบัประทานอาหาร การใช้ห้องน�า้
ให้สะดวกขึน้ รวมถงึอปุกรณ์และเทคโนโลยี
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ปี 2558 อัตราผู ้สูงอายุของ
ประชากรโลกเท่ากับ 1 ใน 8 
คน แต่ในปี 2573 จะกลายเป็น 
1 ใน 6 คน 

พิจารณาซือ้สนิค้าจากปัจจัยด้าน
คุณภาพ ใช้งานสะดวก ราคา
เหมาะสม และปลอดภัย

มักเคยชินกับสิ่งท่ีเคยใช้ และ
จะเลือกซ้ือสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งต่างจากกลุ่มวัยรุ่นวัยท�างาน 
ทีย่อมรบัสนิค้าใหม่ได้ง่ายกว่า

ไม่ยอมรบัสนิค้าท่ีเน้นการน�าเสนอ
ว่าเป็น “สนิค้าส�าหรบัผูส้งูอาย”ุ 
เพราะผูส้งูอายคุดิว่าพวกเขายงัไม่แก่ 
ยงัไม่จ�าเป็นต้องใช้

ทีม่า: องค์การสหประชาชาต,ิ รายงานตลาด

ผู้สูงอายุของส�านักงานส่งเสริมการค้า

ในต่างประเทศ DITP

รูก้อ่นรกุ
ตลาดวยัเกา๋

สื่อสาร เพราะต้องการได้รับการดูแลและ
ตดิต่อสือ่สารได้ตลอดเวลา

แม้อายจุะมากขึน้ แต่คนรุน่นีก้ย็งัต้องการดดู ี
สวยหล่อไม่น้อยไปกว่าคนรุ่นอื่น จึงสนใจ
ซือ้หาเครือ่งส�าอางและครมีบ�ารงุทีเ่น้นการ
ยกกระชบั ชะลอวยั และบ�ารงุร่างกายเฉพาะ
ส่วนมากขึน้ ผูสู้งอายจุ�านวนไม่น้อยสนใจ
ผลิตภณัฑ์เครือ่งส�าอางประเภทออร์แกนกิ
ทีผ่ลติจากสมุนไพรธรรมชาต ิ เพราะมัน่ใจ
ว่าปลอดสารเคมี ส่วนเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย 
เคร่ืองประดบักจ็ะเน้นซือ้สนิค้าทีส่วมใส่สบาย
และดูดีสมวยัตามสมัยนิยม 

นอกจากสนิค้าเหล่าน้ีแล้ว บรกิารเพือ่ผูส้งูอายุ 
เป็นโอกาสที่ผู ้ประกอบการไทยไม่ควร

มองข้ามเช่นกนั อาท ิบริการท่องเทีย่ว และ
บรกิารดแูลผูส้งูอาย ุทีค่นไทยขึน้ชือ่เรือ่งการ
ให้บรกิารคณุภาพเยีย่มอยูแ่ล้ว

60+ คอือีกกลุม่ตลาดใหม่ทีก่�าลงัเติบโตแบบ
ยัง้ไม่อยู ่ มคีวามต้องการซือ้สนิค้ามหาศาล 
แต่ตอนนีย้งัมผู้ีสร้างสรรค์สนิค้าและบรกิาร
เพือ่ตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุม่นีไ้ม่มากนัก
หากใครคดิว่าพร้อม นีเ่ป็นอีกช่องว่างของ
ตลาดทีร่อการเติมเตม็

ต้องการข้อมลูและค�าปรกึษาเกีย่วกบัตลาดผูส้งูอายุ 
ตดิต่อโครงการ 60+ โทร. 02-507-8409 
www.60plusthailand.com



ตลาดเครือ่งประดับไปไดส้วย
รายได้สทุธใินกระเป๋าท่ีเพ่ิมขึน้เกือบ 4% ท�าให้ชาวโปแลนด์หนัมา
ซ้ือสินค้าฟุ ่มเฟือยที่มีราคาสูงมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากยอดขาย 
เคร่ืองประดับในปี 2559 ทีเ่ติบโตประมาณ 5% และ Euro Monitor 
คาดการณ์ด้วยว่าตลาดเครือ่งประดบัมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่งใน
ปีนีต้ามการเตบิโตของเศรษฐกจิและความต้องการซือ้ของผูบ้ริโภค

สนใจส่งออกสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัไปจ�าหน่ายในโปแลนด์ 
ติดต่อส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุวอร์ซอ 
อเีมล: info@ttcw.pl

ตตีลาดของเลน่รบันโยบายลกูสอง
นโยบายลกูสองส่งผลให้จนีมปีระชากรเดก็มากถึง 226 ล้านคน หรอื 
คดิเป็น 16% ของประชากรทัง้หมด และคาดว่าในอนาคตประชากร
กลุม่นีจ้ะมจี�านวนเพิม่ขึน้อกีมาก นีเ่ป็นอกีหนึง่ตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche 
Market) ทีผู่ป้ระกอบการไทยควรสนใจ โดยเฉพาะสินค้าของเล่นทีม่ ี
คูแ่ข่งน้อย เช่น ของเล่นเพือ่ความรูแ้ละการศกึษา ของเล่นลบัสมอง 
ของเล่น DIY  ซึง่หากใส่ความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกวฒันธรรมและ
ประเพณจีนีลงไปด้วยจะยิง่ดงึดดูความสนใจของลกูค้าได้เป็นอย่างดี

มองหาโอกาสตลาดสนิค้าแม่และเดก็ในจนี 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เซีย่เหมนิ 
อเีมล: thaitcxiamen@ditp.go.th

เศรษฐกจิฟื้น คนพร้อมจบัจา่ย
หลังการส่งออกอาหารของไทยไปรสัเซยีปรบัลดลงในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
เนือ่งจากเศรษฐกจิรสัเซยีถดถอยท�าให้คนมกี�าลงัซือ้น้อยลง แต่ในปี 
2560 สญัญาณเศรษฐกจิทีเ่ป็นบวกทกุด้านโดยเฉพาะราคาน�า้มนัดบิ
จะช่วยให้รสัเซยีท่ีเป็นประเทศส่งออกน�า้มนัมรีายได้เพิม่ขึน้ ชาวรัสเซยี
จะมคีวามเป็นอยู่ท่ีดขีึน้และพร้อมใช้จ่ายด้านอาหารทนัท ีซึง่จะส่งผลดี
ต่อการส่งออกอาหารไทยไปรสัเซยีอย่างแน่นอน

คว้าโอกาสธรุกจิในรสัเซยีก่อนใคร 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุมอสโก 
อเีมล: moscow@thaitrade.ru

ขมิน้สุดยอดอาหารป ี2560
สมนุไพรจากตะวนัออกอย่างขมิน้ผงาดขึน้เป็นสดุยอดอาหารแห่งปี 
2560 ซึง่ Christine Couvelier พ่อครวัและผูเ้ช่ียวชาญด้านธัญพชืบอกว่า 
ขมิ้นคือเครื่องเทศที่น่าน�ามาปรุงอาหารมากที่สุดในปีนี้ เพราะมี
ประโยชน์ต่อสขุภาพ ช่วยลดอาการอกัเสบของแผลและควบคมุระดบั
น�า้ตาลและคอเลสเตอรอลในเลอืด ในปีนีจ้ะเหน็ขมิน้ในอาหารรปูแบบ
ต่างๆ เช่น น�า้สลดั สมูตตี ้น�า้ผลไม้ น�า้ซปุ ชสี และอาหารอืน่ๆ

มองหาโอกาสด้านตลาดสมนุไพรในสหรฐัอเมรกิา 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
อเีมล: ttcla@live.com

2  โปแลนด์

4  จีน3  รัสเซีย

1  สหรัฐอเมริกา

Trade Insight
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เคลด็ลบัตตีลาดเคร่ืองส�าอาง
ก่อนตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอาง ชาวญีปุ่น่มกัหาข้อมลูจากสือ่ออนไลน์
ก่อนเสมอ โดยเฉพาะบทวเิคราะห์จากบลอ็กเกอร์ดงั รวิีวของผูใ้ช้  
โดยหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยมคือ www.cosme.net ที่มอบรางวัล  
The Best Cosmetics Awards จากยอดรวีวิในเวบ็ไซต์ ซึง่เป็นรางวลั
ทีม่อีทิธิพลต่อผูบ้ริโภคมาก เครือ่งส�าอางไทยทีไ่ด้มาตรฐานในระดบัสากล 
และมจุีดแขง็ด้านส่วนผสมสมนุไพรทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพยงัสามารถ
เตบิโตได้อกี หากน�านวัตกรรมมาพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลติ
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และใช้ช่องทางออนไลน์เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกและเข้าถงึลกูค้าในวงกว้างมากข้ึน

เสรมิความแกร่งของธรุกจิก่อนเจาะตลาดเครือ่งส�าอางญีปุ่น่ 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา 
อเีมล: ttcosaka@thaitrade.jp

รกุตลาดบรรจภุณัฑร์กัษ์โลก
คนทัว่โลกตืน่ตวัเรือ่งการลดการใช้พลาสตกิ อย่างเช่น หลายพืน้ทีใ่น
มาเลเซยี เช่น กรุงกวัลาลมัเปอร์ ปตุราจายา รฐัยะโฮร์ และรฐัสลงังอ 
รณรงค์การงดใช้ถงุพลาสตกิ บรรจภุณัฑ์ท่ีท�าจากโพลสิไตลนแีละโฟม
อย่างจรงิจงั ซึง่น่าจะเป็นโอกาสให้ผูป้ระกอบการสินค้าบรรจภุณัฑ์ของ
ไทยให้ส่งสนิค้าทีผ่ลติจากวสัดธุรรมชาต ิเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ
บรรจภุณัฑ์สแตนเลสทีเ่ป็นทีน่ยิมและสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ไป
จ�าหน่ายในมาเลเซยีมากขึน้

ต้องการขยายตลาดในมาเลเซยี 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
อเีมล: enquiry@thaitrade.my

5  ญี่ปุ่น 6  มาเลเซีย
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Happening

JUST-IN-CASE
“สวย สบาย” 
สไตล์ทูอินวัน

หากพูดถึงรองเท้าแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋  
JUST-IN-CASE  ของ ต๊ะ เฉลิมกติิ ์โภคามาศ 
คงเป็นหนึ่งแบรนด์ในใจของทุกคน 

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
และฟังก์ชันท่ีสามารถใช้งานได้จริง ท�าให้ 
JUST-IN-CASE ตอบโจทย์ลูกค้าท้ังหญิง
และชายได้เป็นอย่างดี โดยรองเท้าส�าหรับ
ผู้หญิงของ JUST-IN-CASE เน้นความ
สบายและห่วงใยในสุขภาพและสรีระของ
ผู้สวมใส่ สามารถเลือกใส่ได้ท้ังในแบบ
รองเท้าส้นสงูและถอดออกได้หากต้องการ
รองเท้าส้นแบนที่สวมใส่สบายๆ ในขณะที่
รองเท้าผู้ชายสามารถเพ่ิมความสูง (แบบ
ทันที ) ให ้กับลูกค ้ าที่ต ้องการเสริม
บุคลิกภาพและความมั่นใจในตัวเอง โดย
ลูกค้าสามารถเลือกสี ประเภทหนัง และ
ความสูงตามที่ต้องการได้  

JUST-IN-CASE ได้รับรางวัล Design  
Excellence Award 2015 (DEmark) จาก 
DITP และ Good Design Award 
(G Mark) จากประเทศญี่ปุ่นในปีเดียวกัน 
ซึง่ท�าให้แบรนด์เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้จากลกูค้า
ท้ังในและต่างประเทศ กลายเป็นอีกหนึ่ง
แบรนด์ไทยท่ีไปไกลระดับสากลได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ

สอบถามข้อมูลโครงการ DEmark ติดต่อ
ส�านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่า
เพิ่มเพื่อการค้า: โทร 0-2547-8278 หรือ 
www.demarkaward.net 
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ร้านอาหารชัน้น�าในเมอืงใหญ่ๆ ทัว่โลกมกั
ต้องเผชิญกับสถานการณ์อาหารเหลือท้ิง 
โดยคาดกันว่าในแต่ละปีมีอาหารที่ถูกท้ิง
มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านยูโรในประเทศ
เยอรมน ีจึงมกีารคดิค้นแอปพลิเคชนั “Too 
Good To Go” ท่ีน�าอาหารเหลอืทิง้ และ
อาหารทีป่รงุเสรจ็แล้วแต่ขายไม่หมดกลบัมา
แพค็ขายใหม่ในราคาถกูลงครึง่หนึง่ 

โดยลกูค้าท่ีตดิตัง้แอปพลเิคชันนีเ้พียงค้นหา
ร้านอาหารและร้านกาแฟท่ีร่วมรายการ 
เลอืกอาหาร และจ่ายเงนิผ่านแอปพลิเคชนั 
จากนั้นก็สามารถไปรับอาหารที่ร้านได้เลย 
ซึง่แอปพลเิคชนันีไ้ด้รบัการตอบรบัทีด่มีาก 
จนปัจจุบนัสามารถขยายการใช้งานไปใน 32 
เมอืงทัว่ประเทศเยอรมน ี และเป็นโมเดลที่
น่าสนใจส�าหรบัเมืองอืน่ๆ ท่ัวโลก

ทีม่า: www.gruenderszene.de

Too Good To Go 
เปลี่ยนอาหารเหลือ

เพ่ือขายใหม่ 
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Inspiration & Success    

หลายคนจ�ากดัความฝันตวัเองด้วยตวัเลขของอาย ุก�าหนดกรอบการเรียนรู้
และการได้ท�าในสิง่ทีร่กัให้อยูเ่พยีงแค่ช่วงวยัหนึง่ของชวีติ ซึง่ถ้าหากคณุเป็น
คนหนึง่ทีค่ดิแบบนี ้เราอยากจะให้คณุได้ฟังเรือ่งราวของคุณเมธาว ีอ่างทอง 
หรอืคณุเม เจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้า Black Sugar และ Botanique ทีใ่ครเห็น
กแ็ทบไม่อยากเชือ่ว่าเจ้าของดไีซน์สดุเปรีย้วเหล่านีอ้ายุ 60 ปีแล้ว
 
เมือ่ชวีติต้องเลือกระหว่างความมัน่คงกบัการเสีย่งท�าตามฝัน ดไีซเนอร์ “รุน่ใหญ่” 
คนนีก้ล้าลกุขึน้มาเดนิตามความฝัน ตดัสนิใจออกจากงานราชการที่
ใครๆ บอกว่ามัน่คงด้วยเหตผุลส้ันๆ ว่า “ไม่ลองกไ็ม่รู”้ เพือ่พสิจูน์ว่าเรา
สามารถเลอืกชีวติอย่างท่ีต้องการได้จรงิๆ ปัจจุบนัแบรนด์ Black Sugar 
ไปไกลระดบัสากล กบัการปรากฏโฉมล่าสดุบนรนัเวย์ระดบัโลกในงาน 
MQ Vienna Fashion Week ปี 2016 ทีก่รงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี

ใครจะเชือ่ว่าทีม่าของธุรกจิ เกดิจาก “จกัรเยบ็ผ้าตัวเดยีว”

จากความต้องการหารายได้เสรมิโดยเริม่จากสิง่ทีร่กัคอืเรือ่งแฟชัน่ คณุเม
ได้เข้าไปช่วยเพือ่นออกแบบเสือ้ผ้าเดก็ส่งออก จนขยบัขยายออกมาท�า
โรงงานเลก็ๆ ของตวัเอง แม้ท่ีผ่านมาธุรกจิมล้ีมลกุคลกุคลานบ้าง แต่แรง
ผลกัดนัภายในใจพาให้คณุเมหาเส้นทาง “ทีใ่ช่” ของตวัเองเจอ

“Black Sugar และ Botanique เกดิขึน้พร้อมๆ กนั แต่ต่างกนัทีส่ไตล์ เสือ้ผ้า
ขาวด�าของ Black Sugar พีท่�าข้ึนมาโดยไม่ได้หวงัให้คนทัง้หมดมาชอบหรอก 
แต่เราเชือ่ว่าต้องมกีลุม่คนท่ีชอบเหมอืนเราบ้าง กเ็ลยลองด ูส่วน Botanique 
กย็งัเป็นอีกสไตล์ท่ีพ่ีชอบอยู ่คอืเสือ้ผ้าแนวธรรมชาต ิเบาสบาย สเีอร์ิธโทน 
กเ็ลยตดัสนิใจสร้างทัง้ 2 แบรนด์ขึน้มาพร้อมกนั”

 สูงวัย…
แต่ใจเปรี้ยว

แรงบันดาลใจเหนือเงื่อนไข



ถงึแม้ชวีติทีผ่่านมาต้องอยูใ่นกรอบด้วยอาชพี
ทีเ่ลอืกเพือ่ความม่ันคงตามค่านยิมของคน
สมยัหนึง่ แต่กรอบทีว่่ากบ็ดบงัพลงัสร้างสรรค์
ทีม่อียู่ในตัวคณุเมไม่ได้

“ค�าว่าพรสวรรค์ พ่ีเชือ่ว่ามนัมอียูใ่นตวัคน 
ทกุคน เพยีงแต่คณุจะหาจงัหวะหรอืช่องทาง
ทีจ่ะหยบิพรสวรรค์น้ันข้ึนมาใช้ได้หรือเปล่า 
หาทางกระตุน้และลองใช้ความสามารถของ 
ตวัเองไปเรือ่ยๆ แล้วจะเจอทางเอง”

ด้วยการสนบัสนนุของครอบครวั บวกกบั
ความคดิสร้างสรรค์ทีจ่ะใช้ตวัเองและกลุม่
เพือ่นเป็น “แบบ” ในการน�าเสนอสนิค้าจงึเกดิ
เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเสือ้ผ้าแบรนด์ Black 
Sugar ข้ึนมา ซึง่ถอืเป็นจดุขายทีเ่รยีกกระแส
ฮอืฮาได้ส�าเรจ็ ทกุวนันีย้อดขายของทัง้ 2 
แบรนด์ มสีดัส่วนของลูกค้าในประเทศ 40%  
และลูกค้าต่างประเทศ 60% โดยได้รบัความ
นยิมในหลายๆ ประเทศ เช่น กรซี อินเดยี 
ไต้หวนั คเูวต ดไูบ เกาหลี ซึง่มคีนเกาหลี 
ชื่นชอบถึงข้ันมาขอซ้ือแบรนด์ BLACK 
SUGAR ไปเปิดทีป่ระเทศเกาหลีอกีด้วย

“เสื้อผ้าของพี่จริงๆ ไม่ได้ก�าหนดกลุ่ม 
เป้าหมายด้วยอาย ุ แต่เสือ้ผ้ามนัขายสไตล์ 
ให้กบักลุม่คนทีช่อบแบบเดียวกนัมากกว่า  
ไม่ว่าคณุจะอายเุท่าไร ถ้าคณุชอบสไตล์นี้  
เรากพ็ร้อมให้บรกิารเสมอ”

การได้ร่วมแสดงสนิค้าในงาน BIFF & BIL 
(Bangkok International Fashion Fair & 
Bangkok International Leather Fair) ของ 
DITP เป็นช่องทางทีท่�าให้เจ้าของ Vienna 
Fashion Week มาเหน็เสือ้ผ้าของ Black 
Sugar และชวนคณุเมไปเดนิแฟชัน่โชว์ทีน่ัน่ 
“การได้ร่วมงาน BIFF & BIL ถือเป็น 
ช่องทางที่ดีที่ผู ้ประกอบการได้มีโอกาส 

น�าเสนอผลงานของตัวเอง ส�าหรบัผู้ประกอบการ
ท่ีอยากขยายสินค้าในตลาดต่างประเทศ 
แนะน�าให้ขอค�าปรกึษาจากภาครฐัด้วย เพราะ
เขาพร้อมสนบัสนนุอยูแ่ล้ว อย่างพีม่โีอกาส 
ได้ไปโชว์ผลงานในต่างประเทศกเ็พราะเข้าร่วม
งาน BIFF & BILนีแ่หละ”

ค�าว่า Active Senior ในมมุมองของคณุเม คอื
การทีค่นเราใช้ชวีติให้เป็นสุข ไม่ยดึตดิกบั 
ค�าว่าสงูอายหุรอืวยัเกษยีณ และค�าว่าหมดไฟ
ไม่เคยอยูใ่นพจนานกุรมชวีติของเธอ 

“3 ค�าทีบ่่งบอกความเป็นพี ่คอื สู ้แปลก และ
บนัเทงิ ง่ายๆ คอื เราอยากใช้ชวีติให้คุ้ม อยาก
ท�าอะไรได้ท�า อยากไปไหนได้ไป โดยทัง้หมด
ไม่ได้ท�าให้ใครเดอืดร้อน แล้วถ้าเรามจีติใจ 
ทีเ่บกิบาน วถิชีวีติกจ็ะสดใสเบกิบานไปเอง 
บางคนชอบก�าหนดว่าอายเุท่านีต้้องท�าแบบนี้ 
หรอืหยุดท�าแบบนัน้ วยัเกษยีณเป็นวยัท่ีต้อง
อยูเ่ฝ้าบ้านเลีย้งลกูเลีย้งหลาน หรอืใช้ชีวิต
ตามวถิท่ีีคนเขาบอกต่อๆ กนั ซึง่พีไ่ม่เคยคิด
แบบนีเ้ลยนะ”

นีจ่งึเป็นทีม่าของแบรนด์ Black Sugar ซึง่ 
Black แสดงถงึความเข้มแขง็ ส่วน Sugar  คือ
ความหวานท่ีซ่อนอยู่ พอมารวมกันแล้ว 
กก็ลายเป็นความหวานเท่ สะท้อนความเป็น 
ตวัตนของคณุเมได้อย่างชดัเจนทีส่ดุ และ
ความหวานเท่นีเ้องทีท่�าให้ใครๆ ต่างก็หลงรกั
ผลงานดไีซน์ของเธอ

จากนี้ หากใครที่มองว่าอายุเป็นอุปสรรค 
ต่อการเรยีนรูแ้ละท�าตามฝัน คงต้องลองกลบัไป
ทบทวนกันใหม่ดแูล้วละ

สนใจข้อมลูเพิม่เตมิ เข้าชมได้ที ่ www.facebook.

com/blacksugarbrand และหากสนใจร่วมงาน BIFF 

& BIL สมัครได้ที ่www.biffandbil.com
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DITP Society

ไม่ว่าใครก็อยากเกาะเทรนด์ฮิตดิจิทัลกันทั้งน้ัน DITP จึงร่วมกับ
พนัธมติร 5 สมาคมด้านดจิทิลัคอนเทนต์จดังาน Bangkok International 
Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) เป็นปีที่ 4 ภายใต้
แนวคิด Digital Wonderland เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีนักธุรกิจชั้นน�าในวงการ
กว่า 120 บริษัททั่วโลก พร้อมวิทยากรจากองค์กรชั้นน�า เช่น Walt 
Disney Animation Studios, Grasshopper Manufacture และ TV 
Tokyo Communications Corporation  ร่วมงานด้วย คาดว่าจะมี
เงินสะพัดจากการเจรจาธุรกิจกว่า 800 ล้านบาท

ติดตามข่าวกิจกรรมดีๆ ของ DITP เพียงแอด Line: @ditp

เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการ SMEs 
ได้รอบด้านมากข้ึน DITP จงึเดนิหน้าประสานความร่วมมอืกบัพนัธมติร
จากทกุวงการ โดยในส่วนของภาคธนาคาร เมือ่เร็วๆ นี ้DITP ได้ลงนาม
บนัทกึความร่วมมือ (MoU) กบันายสยาม ประสทิธิศริกิลุ ประธาน
คณะเจ้าหน้าท่ีบรหิารลกูค้าธรุกจิ SME ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั 
(มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย
ก้าวไกลในเวทีการค้าโลก

สนใจร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs 
ติดต่อสถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม่ www.nea.ditp.go.th

จบัมอืแบงค์
ติดอาวธุ SME ไทย

บิ๊กเนมพาเหรด
ร่วมงาน BIDC 2017
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ถอดกลยุทธ์
เจาะรัสเซีย-คาซักสถาน

DITP รวมพลัง
สร้างฝาย

อยากรูล้กึเรือ่งตลาดต่างประเทศ ก็จะต้องถามผูเ้ชีย่วชาญในพืน้ที ่ DITP 
เชญิวทิยากรทัง้เอกอคัรราชทตูรสัเซยี เอกอคัรราชทตูคาซักสถาน และ
นกัธรุกจิชาวไทย ทีเ่ข้าไปลงทนุค้าขายในสองประเทศนีม้าช้ีช่องโอกาส
ทางธรุกจิ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การท�าธรุกจิร้านอาหารและสปา
ในรสัเซยี และแนะน�าเคลด็ลับการท�าธรุกจิและหาแหล่งทนุ ซึง่ได้รับความ
สนใจอย่างมากจากผูร่้วมสมัมนากว่า 300 คน

ต้องการข้อมลูตลาดรัสเซยี 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุมอสโก 
อเีมล: moscow@thaitrade.ru

นอกจากภารกจิงานประจ�าทีทุ่ม่เทท�ากนัเตม็ทีแ่ล้ว ชาว DITP กย็งัพร้อม
ท�างานจติอาสาเพือ่ช่วยเหลอืสงัคมกนัอย่างจรงิจังไม่แพ้กนั เมือ่วนัที่  
17-18 มนีาคม ทีผ่่านมา ได้ร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) สร้างฝายที่ 
อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ี งานนีไ้ด้ทัง้ท�าความดีให้สงัคม และช่วยสร้างความ
สามคัคใีนองค์กรไปพร้อมกนัด้วย

ตดิตามข่าวสารกจิกรรมของ DITP ได้ที ่www.ditp.go.th
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DITP Insider

คณุจติต์วภิา ศกัดิพ์ทิกัษ์สกลุ ผูอ้�านวยการ
อาวุโสส�านักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
นครโอซากา มาร่วมแบ่งปันข้อมูลให ้
ผูป้ระกอบการไทยคว้าโอกาสท�าเงนิในตลาด
ผู้สงูอาย ุ ผู้ซึง่ต้องการความแปลกใหม่ทีม่า
พร้อมความเข้าใจ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ากลุม่นีท้ี ่‘เลือกมากขึน้’ 

ภาพรวมตลาดผูสู้งอายใุนญ่ีปุน่
จากสถติล่ิาสดุปี 2016 ญีปุ่น่ถอืว่าเป็นประเทศ
ทีม่สีดัส่วนผูส้งูอายมุากทีส่ดุในโลก โดยมี
ประชากรทีม่อีาย ุ 65 ปีขึน้ไปร้อยละ 27.3 
หรือประมาณ 34.67 ล้านคนจากทัง้หมด
ประมาณ 127 ล้านคน และคาดว่าจะเพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 40 ในปี 2030 ผูสู้งอายใุนญ่ีปุ่น
แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คอื 1) กลุม่ Active 
กลุม่นีย้งัคงมสุีขภาพร่างกายแขง็แรง ช่วยเหลอื
ตวัเองได้ ไปไหนมาไหนได้เอง อาจจะยงัคง
ท�างานอยู่บ้าง 2) กลุม่ผูส้งูอายทุีส่ามารถ 
ช่วยเหลอืตวัเองได้บ้าง จงึต้องการสนิค้าและ
บรกิารทีม่ารองรบัในส่วนทีไ่ม่สามารถท�าได้
ด้วยตนเอง 3) กลุม่ผูส้งูอายุทีช่่วยเหลอืตนเอง
ไม่ได้หรอืนอนตดิเตยีง จึงต้องการสินค้าและ
บรกิาร เพือ่ช่วยเหลอืในชีวติประจ�าวนั สะดวก
ในการดแูลและการฟ้ืนฟรู่างกายให้แขง็แรง

ไลฟ์สไตล์และกจิกรรมทางสงัคม
โดยรวมจดัเป็นกลุม่ทีมี่ก�าลงัซือ้สูง ชาวญ่ีปุน่
ทีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปีข้ึนไปมสีนิทรัพย์มากกว่า
ร้อยละ 80 ของสนิทรพัย์ทัว่ประเทศ บางคน
อาจจะยงัคงท�างานอยูซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นแบบ 
part time เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่า 
สามารถหารายได้ให้ตวัเอง ไม่พึง่ลกูหลาน
มากเกินไป มีไลฟ์สไตล์เหมือนคนท�างาน  
ยงัคงสังสรรค์และมกีจิกรรมทางสังคม 

สือ่สารแบบเข้าถงึกบั Active Senior 
กลุม่ Active Senior มกัจะมกีารดูแลร่างกาย
และจิตใจให้มีสุขภาพดี มีการสื่อสารและ
พบปะกบักลุ่มเพ่ือนและยงัมไีลฟ์สไตล์ทีช่อบ
เข้าสงัคม กลุม่นีส้ามารถสือ่สารผ่านช่องทาง
ทัง้ offline และ online รวมท้ัง social media 
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ทีม่รีายได้ค่อนข้างสงู 
เกบ็เงนิมาทัง้ชวีติ อยากใช้จ่ายเพือ่ให้รางวลั

สงัคมผูส้งูอายเุป็นเทรนดท์ีท่ั่ว
โลกก�าลงัตืน่ตวั ในเชงิธุรกิจถือ 
เป็นความทา้ทายทีผู่ป้ระกอบการ 
ต้องพรอ้มปรบัตวัเพ่ือควา้โอกาส 
การคา้ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง 
ของสงัคมโลก และประเทศญีปุ่่น 
กเ็ป็นหนึง่ในประเทศแรก  ๆทีห่ลาย 
คนคงจะนกึถงึ ด้วยกวา่ 1 ใน 4 
ของคนญีปุ่น่คือผูส้งูอาย ุมกัมี
รอยยิ้มและสขุภาพแขง็แรง



แก่ตัวเอง จะให้ความสนใจรบัข้อมลูสนิค้าและ
บรกิารใหม่ๆ ผ่านทางโฆษณา ทัง้เร่ืองแฟช่ัน 
สินค้าไลฟ์สไตล์และสนิค้าแบรนด์เนม

การพฒันาสนิค้าและบรกิาร
ผู้ประกอบการควรเน้นสินค้าและบรกิารทีช่่วย
ให้คณุภาพชวีติของผูส้งูอายแุละผูด้แูลดขีึน้
ทัง้ทางกายภาพและความรูส้กึทางด้านจติใจ 
เช่น Lawson เป็นร้านสะดวกซือ้ทีเ่พ่ิมไลน์
สนิค้าส�าหรบัผูส้งูอายมุากขึน้และมบีรกิาร 
ให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ มกีารปรบัทางเดนิ
ในร้าน เน้น universal design ท�าให้รถเข็น
สามารถเคลือ่นย้ายง่ายไปได้รอบร้าน ส่วน 
Panasonic ได้ออกแบบเครือ่งซกัผ้าให้มกีารใช้ 
ง่ายข้ึน เน่ืองจากเข้าใจข้อจ�ากดัด้านสายตา
และการเคลื่อนไหวของข้อของผู ้สูงอายุ 
นอกจากน้ียงัมีการออกแบบเครือ่งช่วยฟังให้
สามารถเปลีย่นแบตเตอรีไ่ด้ง่ายขึน้ ท�าให้ 
Panasonic มียอดขายและส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน

ธรุกจิท่ีน่าสนใจและค�าแนะน�า
ส�าหรับเจาะตลาด
ธรุกจิทีน่่าสนใจได้แก่ ธรุกจิด้านการแพทย์
และสขุภาพ บรกิารดแูลผูสู้งอายุ ท่ีพกัส�าหรบั
ผูส้งูอาย ุการท่องเท่ียวส�าหรบัผูส้งูอายุ อาหาร
เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ 
ผู้สูงอาย ุเครือ่งส�าอางและสปา โดยสนิค้าและ
บรกิารส�าหรบัผูส้งูวยัในญีปุ่น่ควรได้รบัการ
รับรองมาตรฐาน 3 เคร่ืองหมายคือ Silver, 
JIS และ Universal Design Food

ตลาดผู้สงูอายใุนญีปุ่่นเป็น sector ใหญ่และ
เตบิโตมากขึน้เรือ่ยๆ ถงึแม้จะมกี�าลงัซือ้สงู 
แต่กเ็ป็นตลาดทีม่คีวามละเอยีดอ่อน และ
ต้องการความแปลกใหม่ท่ีมาพร้อมความเข้าใจ 
ดงันัน้การน�าเสนอสนิค้าและบรกิารจงึควรเน้น
คุณภาพ เหมาะกบัสรีระของผูส้งูอาย ุความ
ปลอดภยั ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนและอ�านวยความ
สะดวกมากท่ีสดุ

สนใจขอข้อมูลตลาดผูส้งูอายุในญีปุ่น่ ตดิต่อ 
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ประเทศ ณ นครโอซากา 
อเีมล: ttcosaka@thaitrade.jp

เข้าใจวัยเก๋า 
คว้าโอกาสท�าเงิน
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Friends of DITP

การเปิดเสรทีางการค้าระหว่างประเทศท�าให้
การค้าโลกในปัจจบุนัมกีารแข่งขันกนัอย่าง
รุนแรงและรวดเร็ว ผู ้ประกอบธุรกิจทั้ง 
น�าเข้าและส่งออกจงึต้องปรบัตวัให้ทันอยูเ่สมอ 
เอกสารหรือธุรกรรมใดที่เคยเป็นอุปสรรค
และท�าให้ผู ้ประกอบการเสียโอกาสจาก 
ขัน้ตอนทีล่่าช้าจงึถกูแก้ไขใหม่ โดยหนึง่ใน
น้ันคือเอกสารรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าที่ได้
รบัการปรบัเปลีย่นให้ทนัสมยัข้ึนด้วยระบบ 
Self-Certification 

Self-Certification หรอื Self-Declaration 
เป็นแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป 
สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เกาหลี 
ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์ ทีน่�ามาใช้เพือ่

ให้ผูส่้งออกสามารถจดัท�าเอกสารรบัรองถิน่
ก�าเนดิสนิค้าด้วยตนเองเพือ่เพิม่ความรวดเรว็
ในการท�าธรุกจิระหว่างประเทศ

โดยล่าสุดประเทศในอาเซียนได้น�าระบบ 
Self-Certification มาใช้ครบทัง้ 10 ประเทศ
แล้ว ผูส่้งออกแค่รบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าด้วย
ตนเองในเอกสารทางการค้า ได้แก่ Invoice, 
Billing Statement, Delivery Order หรอื 
Packing List ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของ 
ผู้ประกอบการไทย เพราะระบบดังกล่าว
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเรว็ รวมทัง้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ส่งออกด้วย อนัจะส่งเสริมให้มลูค่าการส่งออก
และเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตต่อไป 
ในอนาคต

ท่ีมา: กองบริหารการน�าเข้าและรับรองถิน่ก�าเนดิ กรมการค้าต่างประเทศ

สะดวก รวดเร็ว ด้วย 
“Self-Certification”
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แมลง...
 อาหารแห่งโลก

อนาคต
หลงัจากคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 ประชากรโลกจะ 
เพิ่ม ข้ึนเป ็น 9,000 ล ้านคน องค ์การอาหาร 
และ เกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (FAO) จงึประเมนิว่า
ประชากรโลกราว 1,000 ล้านคนอาจจะอดอยาก หากยัง 
ผลิตอาหารได้ในอัตราก�าลังการผลิตปัจจุบันและไม่มี
อาหารชนดิใหม่มารองรบั ดงันัน้ FAO จงึแนะน�าอาหาร
ทางเลอืกใหม่ นัน่คอื “แมลง” เนือ่งจากเป็นอาหารทีใ่ห้
โภชนาการสงู สามารถทดแทนโปรตนีจากสตัว์ใหญ่ได้ดี 
อกีทัง้ยงัเลีย้งง่ายและไม่ต้องลงทนุมาก

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความได้เปรียบ
ในฐานะแหล่งผลติและส่งออกสนิค้าอาหารจากแมลงอนัดบั 
ต้นๆ ของโลก มแีมลงทีร่บัประทานได้มากกว่า 300 สายพนัธุ์ 
โดยปัจจุบันผู้ประกอบการไทยสามารถน�าแมลงมา
แปรรปูเป็นผลติภัณฑ์อาหารได้แล้ว อาท ิจิง้หรดีกระป๋อง  

ข้าวเกรียบบดจากจิ้งหรีด และน�้าพริกตาแดงจิ้งหรีด 
เป็นต้น อย่างไรกต็าม การท�าตลาดอาหารแปรรปูจาก
แมลงอาจยากในช่วงเริม่ต้นเพราะผูบ้รโิภคยงัไม่คุน้เคย 
ดงันัน้ จงึควรแปรรูปให้แมลงอยูใ่นรปูของส่วนผสมของ
อาหารก่อน เช่น แป้ง ตลอดจนคดิค้นเมนใูหม่ๆ ทีม่แีมลง
เป็นส่วนประกอบ เช่น ร้าน “บัก๊ส์ คาเฟ่” ภตัตาคารอาหาร
ฝรัง่เศสในประเทศกมัพชูาได้น�าจิง้หรดี ตัก๊แตน ผึง้ มด 
แมงป่อง และแมงมมุพษิ มาเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ฟิวชัน่ ซึง่ท�าให้ลูกค้ากล้ารับประทานแมลงมากขึน้ และ
มรีสชาตอิร่อยกว่าทีพ่วกเขาคดิเอาไว้อกีด้วย

ทีม่า: ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหต:ุ ข้อมลูต่างๆ ทีป่รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ในการ
ให้ข้อมลูแก่ผูท้ีส่นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทยจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีอาจเกดิขึน้
จากการทีม่บีคุคลน�าข้อมูลนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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ดไีซน์
แบบไหน
ถูกใจวัยเก๋า

ตวัเลขอายุอาจจะมากขึน้ แต่ผู้สงูวัยต่างไม่
ต้องการให้คนอืน่มองว่าตวัเองแก่ ยงัอยาก
จะท�าอะไรได้เหมอืนคนหนุม่สาวทัว่ไป ดงันัน้
สนิค้าและบรกิารท่ีน�าเสนอให้ผู้สงูอายจุงึต้อง
ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี ้ทีช่่วยให้พวก
เขาใช้ชวีติได้ตามปกติ

สนิค้าและบรกิารทีผู่บ้รโิภคกลุม่นีต้้องการ
มหีลายอย่างด้วยกนัทัง้อาหาร สนิค้าแฟชัน่ 
เครือ่งประดบั เฟอร์นเิจอร์ เกมของเล่นฝึก
ทักษะ นวัตกรรมท่ีช่วยเพ่ิมความสะดวก
สบายในชวีติประจ�าวนั เช่น หุน่ยนต์ รถเขน็ 
ไม้เท้า รวมไปถงึบรกิารสนัทนาการต่างๆ

การออกแบบสนิค้าและบรหิารจะต้องให้ความ
ส�าคัญกบัความต้องการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
ดูว่าพวกเขาขาดอะไร ต้องการอะไร ซึ่ง 
ผู้สูงอายุไทยและต่างชาติมีความต้องการ
ทีไ่ม่เหมอืนกัน คนเอเชยีและชาวยโุรปกม็ี
รสนยิมต่างกนั

โดยรวมแล้ว จ�าไว้เลยว่า สินค้าส�าหรับ 
ผู้สูงอายุจะต้องมีน�้าหนักเบา ใช้งานได้ดี 
อย่างเช่น กระเป๋าถอืจะต้องเบา เน้นประโยชน์
ใช้สอย  แบ่งเป็นหลายช่องเพือ่เกบ็ของเป็น
สดัส่วน หยบิออกมาใช้ได้ง่าย ชาวญีปุ่น่ชอบ
กระเป๋ามสีสีนั มลีายบ้าง ในขณะทีช่าวยโุรป
อย่างฝร่ังเศสชอบสโีทนเรยีบ อย่างเช่น สคีรีม 
สเีบจ ไม่ชอบลายดอกเยอะหรอืลายเยอะๆ
ส่วนสนิค้าแฟชัน่และเครือ่งประดับ ผูส้งูอายุ

ในทกุตลาดมคีวามต้องการพืน้ฐานเหมอืนกนั
คือ ต้องสวมใส่ง่าย มีน�้าหนักเบา ใส่แล้ว
ไม่รูส้กึอดึอดั สามารถปรบัขนาดได้ง่าย อย่า
ใช้ตะขอเลก็ๆ เพราะผูสู้งอายใุช้ไม่สะดวก 

นอกจากคุณภาพของตั วสินค ้ าแล ้ ว  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็มีความส�าคัญ 
ไม่แพ้กนั ถ้าเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางหรอื
ของท่ีต้องใส่ขวดกต้็องเปิดปิดง่าย เวลาใช้ 
หรือเก็บในกระเป๋าของเหลวข้างในไม่หก
เลอะเทอะ ทีส่�าคญัดไีซน์ต้องเรยีบง่ายแต่ดดูี 

ตัวหนังสือบนฉลากสินค้าต้องมีขนาดใหญ่ 
พอสมควร อ่านได้ชดัเจน ข้อความทีใ่ช้ควร
เป็นเชงิบวก เช่น Real Beauty, Age Perfect 
เป็นต้น

ถ้าผลิตและออกแบบสินค้าและบริการ 
ได้ถูกใจแบบนี้แล้วละก็ ม่ันใจได้เลยว่า 
ผูบ้รโิภคพร้อมควกัเงนิซือ้แน่นอน

DITP กเ็ลง็เหน็ความส�าคญัของตลาดกลุม่นี ้
จึงได้ริเริ่มโครงการ 60+ เมื่อปี 2557  
เพ่ือพัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการไทย
ให้พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารส�าหรบัลกูค้า
กลุม่ Active Senior  

หากสนใจเปิดตลาดกลุม่ผู้สงูวัย สามารถดู
ข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.60plusthailand.com 
หรอืโทร. 02-507-8409
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                      DITP Club

เจี๊ยบ โสภตินภา

“ตอนนี้เจี๊ยบท�าธุรกิจอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพอยู่ค่ะ เป็นอาหารเสริมท่ีช่วยดูแล
ในเร่ืองของการชะลอวยั Anti Aging ช่ือ 
Lavish Beauty Drink ผลติภณัฑ์ตวันีจ้ะ
เหมาะส�าหรับคนท่ีต้องการฟื ้นฟูสภาพ
ร่างกายให้กลับมาใกล้เคียงวัยหนุ่มสาว 
ให้มากท่ีสุด โดยวางแผนว่าจะเริ่มขยาย
ตลาดต่างประเทศโซนเอเชีย เพราะมี
ลกัษณะผวิและความชอบใกล้ๆ กนั

เจีย๊บรูจ้กั DITP เพราะเพ่ือนแนะน�า และเรา
กม็องว่าทีน่ีเ่ป็นทีป่รกึษาด้านการค้าระหว่าง
ประเทศที่ไว้ใจได้เพราะเป็นหน่วยงานของ
ภาครฐั พอได้ตดิต่อกไ็ม่ผดิหวงั นอกจาก
จะได้ค�าแนะน�าชีช่้องทางธุรกจิแบบอนิไซต์
แล้ว DITP ยงัมกีจิกรรมการตลาดสนบัสนนุ
ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมงานแสดงสินค้า 
ใ นต ่ า ง ป ร ะ เ ทศที่ ห ล ากหล ายและ
เหมาะกบัประเภทธรุกจินัน้ๆ อกีด้วย งาน  
COSMOPROF ASIA 2017 ที่ฮ่องกง
เป็นงานที่เจี๊ยบสนใจมาก เพราะเป็นงาน
แสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับสุขภาพและ 
ความงามทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในเอเชยี
แปซิฟิก DITP พาผู้ประกอบการไปร่วมงาน 
มากถงึ 40 กว่ารายในแต่ละปี ซึง่ปีน้ีจัด 
ระหว่างวนัที ่15-17 พฤศจกิายน 2560 เจีย๊บ
อยากไปมากๆ ก�าลงัท�าเร่ืองสมคัรเข้าร่วมงาน
อยู ่ เพราะเป็นการเปิดช่องทางต่างประเทศ 
ให้เราได้ดมีาก

เจี๊ยบอยากแนะน�าผู้ประกอบการที่สนใจ
ท�าการค้าระหว่างประเทศให้ตดิต่อ DITP เป็น
จดุเริม่ต้นนะคะ ตรงนีเ้ป็นแหล่งข้อมลูทีด่แีละ
สามารถเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จริงๆ”
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DITP Calendar

ปฏทินิกจิกรรม
และการสัมมนา
1 ความรูเ้บือ้งตน้ในการประกอบธรุกิจสง่ออก
 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

2 การจดัการโลจสิตกิสเ์พ่ือการสง่ออก
 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

3 การค�านวณตน้ทนุและการตัง้ราคาเพ่ือการสง่ออก
 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

4 การตลาดออนไลน์
 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

5 ความรูเ้บือ้งตน้ดา้นสนิคา้ฮาลาล
 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60



              Healthy Thought              Healthy Thought

A DAY WITHOUT LAUGHTER 
IS A DAY WASTED.

“หากวันไหนที่ไม่มีเสียงหัวเราะ วันนั้นก็เป็นวันที่ไร้ค่า”

Charlie Chaplin
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