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ที่ปรึกษา:
อธิบดี
มาลี โชคล�้ำเลิศ
รองอธิบดี
สุพพัต อ่องแสงคุณ
สมเด็จ สุสมบูรณ์
วรรณภรณ์ เกตุทัต
บรรณาธิการบริหาร: มาลี โชคล�้ำเลิศ
รองบรรณาธิการบริหาร: จักรินทร์ โกมลศิริ
บรรณาธิการบทความ: อรอนุช ผดุงวิถี
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์: อาจพงษ์ ฉันทภิญญา
กองบรรณาธิการ:
ส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี
ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. +66 2792 6900
www.ditp.go.th
DITP Call Center 1169

สวัสดีคะ่

ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ทกี่ า้ วล�ำ้ ท�ำให้
ประชากรมีอายุยนื ยาวขึน้ รวมถึงการแต่งงาน
และแนวโน้มการมีบุตรที่ลดลง จึงท�ำให้
สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในขณะทีป่ ระชากรวัยแรงงานลดลง ท�ำให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อเนือ่ งไปถึงโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการบริโภค
คาดว่าในปี 2050 สัดส่วนประชากรทีม่ อี ายุ
มากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21
ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนปัจจุบันราวร้อยละ 10
ของประชากรโลกเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์
(Mega Trends) หรือกระแสการเปลีย่ นแปลง
ส�ำคัญทีก่ ำ� ลังขับเคลือ่ นโลกของเราอยูใ่ นปัจจุบนั
THINK TRADE THINK DITP ฉบั บนี้
จึงขอหยิบเรือ่ ง Aging Society ซึง่ เป็นประเด็น
หนึง่ ในเมกะเทรนด์ของโลกมาเป็นแนวคิด
ในการน�ำเสนอช่องทางการค้าให้ผป้ ู ระกอบการ
เพือ่ รองรับลูกค้ากลุม่ นี้

ตัวอย่างธุรกิจทีน่ า่ สนใจและคาดว่าสามารถ
พัฒนาได้ดีจะต้องเป็นสินค้าและบริการ
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ ฟังก์ชนั่
และรสนิยมของผู้สูงอายุได้ เช่น อาหาร
เพือ่ สุขภาพ บริการดูแลผูส้ งู อายุ การออกแบบ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ระบบเทคโนโลยีอจั ฉริยะ หุน่ ยนต์
ทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ทดแทนแรงงาน
และอีกมากมาย
DITP จึงอยากเชิญชวนผูป้ ระกอบการไทย
มาท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจของ
ตัวเอง ส่วนภาครัฐของเราก็ให้ความส�ำคัญ
ในการผลักดันผูป้ ระกอบธุรกิจยุคเมกะเทรนด์นี้
ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
ต้องปรับกลยุทธ์วางแผนธุรกิจ เพือ่ พร้อมรับ
ความไม่ แ น่ น อนในรู ป แบบต่ า งๆ และ
สามารถสร้างโอกาสให้ธุรกิจอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนิตยสาร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลทัง้ หมดที่
ปรากฏในนิ ต ยสารเป็ น ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ขณะจั ด พิ ม พ์
ทางกรมฯ และทีมผูจ้ ดั ท�ำขอสงวนสิทธิในการน�ำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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Trade Highlight

60+

ครองโลก
สแกนพลังซื้อ
คนรุ่นใหญ่

่ี ำ�้ สมัยท�ำให้อายุขย
่ ของคนเพิ่ มขึน
้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ทล
ั เฉลีย
ผนวกกับอัตราการเกิดที่ลดน้อยลง ส่งผลให้จ�ำนวนประชากร
้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ
่ ง จนประเทศ
ผูส
้ ง
ู อายุมส
ี ด
ั ส่วนเพิ่ มขึน
ส่วนใหญ่ของโลกก้าวสูก
่ ารเป็น “สังคมผูส
้ ง
ู อายุ” เมกะเทรนด์
ส� ำ คั ญ ที่เ ป็ น ทั้ง ความท้า ทายครั้ งยิ่งใหญ่ แ ละโอกาสมหาศาล
่ ามารถคิดค้น พั ฒนา และน�ำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้ธรุ กิจทีส
ให้กบ
ั ลูกค้าคนส�ำคัญกลุม
่ นี้
คาดการณ์กนั ว่าผูส้ งู อายุทวั่ โลกหรือผูท้ มี่ อี ายุ
60 ปีขน้ึ ไปจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในประเทศ
ส่วนใหญ่ทั่วโลก หรือจะขยายตัว 56%
ในช่ ว ง 15 ปี หรื อ จาก 901 ล้ า นคน
ในปี 2558 เป็น 1.4 พันล้านคนในปี 2573
องค์การสหประชาชาติประเมินว่าภายในปี
2593 สัดส่วนผูส้ งู อายุจะเพิม่ เป็น 20% ของ
ประชากรโลก หรือประมาณ 2,200 ล้านคน
จ�ำนวนผู้สูงอายุที่พุ่งพรวดขนาดนี้ท�ำให้
ความต้องการสินค้าและบริการทีต่ อบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของคนกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ เป็นเงาตามตัว
ทีส่ ำ� คัญลูกค้ากลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่ไม่วา่ จะในญีป่ นุ่
จีน ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ต่างมีกำ� ลังซือ้ สูง เพราะมีเงินเก็บจากการ
ท�ำงานหนักมาตลอดชีวติ พร้อมจะใช้จา่ ยเงิน
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เพือ่ เป็นการให้รางวัลแก่ตวั เอง และใช้ชวี ติ
ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่างมีความสุข
แน่นอนว่าคนรุ่นเก๋าเหล่านี้จะมีพฤติกรรม
การบริโภคแตกต่างจากคนวัยอื่น เพราะ
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่อาจเสื่อมถอย
ลงไปบ้างตามวัย ท�ำให้พวกเขามองหาสิง่ ที่
จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกและท�ำให้ตวั เอง
ใช้ชวี ติ เหมือนคนปกติได้มากทีส่ ดุ
กลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ (Active Senior)
ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขภาพอย่างมาก
เพื่อท�ำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้น
พวกเขาจึงต้องการสินค้าเพือ่ สุขภาพ เช่น
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิก อาหารปราศจากน�้ำตาลและ

เกลือ ไขมันต�่ำตามค�ำแนะน�ำของแพทย์
แต่ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
เคีย้ วง่าย ย่อยง่าย และอาหารส�ำเร็จรูปแบบ
Ready to Eat อีกทัง้ ต้องการสินค้าทีช่ ว่ ยให้
ออกก�ำลังกายง่ายขึน้ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
นวดเพือ่ ผ่อนคลายด้วย และผลิตภัณฑ์ของเล่น
ผูส้ งู อายุเพือ่ เสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนือ้
ฝึกสมอง และคลายเหงา
ด้วยข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิตเนื่องจาก
สภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย คนวัย 60+
จึงต้องการตัวช่วยในการใช้ชวี ติ อุปกรณ์ฟน้ื ฟู
สุขภาพ อาทิ ไม้เท้า รถเข็น รถไฟฟ้าส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ เครือ่ งช่วยฟัง แว่นสายตา อุปกรณ์
ช่วยในการรับประทานอาหาร การใช้หอ้ งน�ำ้
ให้สะดวกขึน้ รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยี

รูก
้ อ
่ นรุก

ตลาดวัยเก๋า
ปี 2558 อั ต ราผู ้ สู ง อายุ ข อง
ประชากรโลกเท่ากับ 1 ใน 8
คน แต่ในปี 2573 จะกลายเป็น
1 ใน 6 คน
พิจารณาซือ้ สินค้าจากปัจจัยด้าน
คุณภาพ ใช้งานสะดวก ราคา
เหมาะสม และปลอดภัย
มักเคยชินกับสิ่งที่เคยใช้ และ
จะเลือกซื้อสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งต่างจากกลุ่มวัยรุ่นวัยท�ำงาน
ทีย่ อมรับสินค้าใหม่ได้งา่ ยกว่า
ไม่ยอมรับสินค้าทีเ่ น้นการน�ำเสนอ
ว่าเป็น “สินค้าส�ำหรับผูส้ งู อายุ”
เพราะผูส้ งู อายุคดิ ว่าพวกเขายังไม่แก่
ยังไม่จำ� เป็นต้องใช้

สื่อสาร เพราะต้องการได้รับการดูแลและ
ติดต่อสือ่ สารได้ตลอดเวลา
แม้อายุจะมากขึน้ แต่คนรุน่ นีก้ ย็ งั ต้องการดูดี
สวยหล่อไม่น้อยไปกว่าคนรุ่นอื่น จึงสนใจ
ซือ้ หาเครือ่ งส�ำอางและครีมบ�ำรุงทีเ่ น้นการ
ยกกระชับ ชะลอวัย และบ�ำรุงร่างกายเฉพาะ
ส่วนมากขึน้ ผูส้ งู อายุจำ� นวนไม่นอ้ ยสนใจ
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางประเภทออร์แกนิก
ทีผ่ ลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ เพราะมัน่ ใจ
ว่าปลอดสารเคมี ส่วนเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
เครือ่ งประดับก็จะเน้นซือ้ สินค้าทีส่ วมใส่สบาย
และดูดสี มวัยตามสมัยนิยม
นอกจากสินค้าเหล่านีแ้ ล้ว บริการเพือ่ ผูส้ งู อายุ
เป็ น โอกาสที่ ผู ้ ป ระกอบการไทยไม่ ค วร

มองข้ามเช่นกัน อาทิ บริการท่องเทีย่ ว และ
บริการดูแลผูส้ งู อายุ ทีค่ นไทยขึน้ ชือ่ เรือ่ งการ
ให้บริการคุณภาพเยีย่ มอยูแ่ ล้ว

ทีม่ า: องค์การสหประชาชาติ, รายงานตลาด
ผู ้ สู ง อายุ ข องส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า
ในต่างประเทศ DITP

60+ คืออีกกลุม่ ตลาดใหม่ทกี่ ำ� ลังเติบโตแบบ
ยัง้ ไม่อยู่ มีความต้องการซือ้ สินค้ามหาศาล
แต่ตอนนีย้ งั มีผสู้ ร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการ
เพือ่ ตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุม่ นีไ้ ม่มากนัก
หากใครคิดว่าพร้อม นีเ่ ป็นอีกช่องว่างของ
ตลาดทีร่ อการเติมเต็ม
ต้องการข้อมูลและค�ำปรึกษาเกีย่ วกับตลาดผูส้ งู อายุ
ติดต่อโครงการ 60+ โทร. 02-507-8409
www.60plusthailand.com
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Trade Insight
1 สหรัฐอเมริกา

ขมิน
้ สุดยอดอาหารปี 2560
สมุนไพรจากตะวันออกอย่างขมิน้ ผงาดขึน้ เป็นสุดยอดอาหารแห่งปี
2560 ซึง่ Christine Couvelier พ่อครัวและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธัญพืชบอกว่า
ขมิ้นคือเครื่องเทศที่น่าน�ำมาปรุงอาหารมากที่สุดในปีนี้ เพราะมี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ช่วยลดอาการอักเสบของแผลและควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด ในปีนจี้ ะเห็นขมิน้ ในอาหารรูปแบบ
ต่างๆ เช่น น�ำ้ สลัด สมูตตี้ น�ำ้ ผลไม้ น�ำ้ ซุป ชีส และอาหารอืน่ ๆ
มองหาโอกาสด้านตลาดสมุนไพรในสหรัฐอเมริกา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
อีเมล: ttcla@live.com

2 โปแลนด์

่ งประดับไปได้สวย
ตลาดเครือ
รายได้สทุ ธิในกระเป๋าทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบ 4% ท�ำให้ชาวโปแลนด์หนั มา
ซื้ อ สิ น ค้ า ฟุ ่ ม เฟื อ ยที่ มี ร าคาสู ง มากยิ่ ง ขึ้ น เห็ น ได้ จ ากยอดขาย
เครือ่ งประดับในปี 2559 ทีเ่ ติบโตประมาณ 5% และ Euro Monitor
คาดการณ์ดว้ ยว่าตลาดเครือ่ งประดับมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ งใน
ปีนตี้ ามการเติบโตของเศรษฐกิจและความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
สนใจส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไปจ�ำหน่ายในโปแลนด์
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ
อีเมล: info@ttcw.pl

3 รัสเซีย

4 จีน

เศรษฐกิจฟื้ น คนพร้อมจับจ่าย
หลังการส่งออกอาหารของไทยไปรัสเซียปรับลดลงในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
เนือ่ งจากเศรษฐกิจรัสเซียถดถอยท�ำให้คนมีกำ� ลังซือ้ น้อยลง แต่ในปี
2560 สัญญาณเศรษฐกิจทีเ่ ป็นบวกทุกด้านโดยเฉพาะราคาน�ำ้ มันดิบ
จะช่วยให้รสั เซียทีเ่ ป็นประเทศส่งออกน�ำ้ มันมีรายได้เพิม่ ขึน้ ชาวรัสเซีย
จะมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และพร้อมใช้จา่ ยด้านอาหารทันที ซึง่ จะส่งผลดี
ต่อการส่งออกอาหารไทยไปรัสเซียอย่างแน่นอน

ตีตลาดของเล่นรับนโยบายลูกสอง
นโยบายลูกสองส่งผลให้จนี มีประชากรเด็กมากถึง 226 ล้านคน หรือ
คิดเป็น 16% ของประชากรทัง้ หมด และคาดว่าในอนาคตประชากร
กลุม่ นีจ้ ะมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อีกมาก นีเ่ ป็นอีกหนึง่ ตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche
Market) ทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยควรสนใจ โดยเฉพาะสินค้าของเล่นทีม่ ี
คูแ่ ข่งน้อย เช่น ของเล่นเพือ่ ความรูแ้ ละการศึกษา ของเล่นลับสมอง
ของเล่น DIY ซึง่ หากใส่ความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกวัฒนธรรมและ
ประเพณีจนี ลงไปด้วยจะยิง่ ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คว้าโอกาสธุรกิจในรัสเซียก่อนใคร
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

6

THINK DITP มีนาคม 2560

มองหาโอกาสตลาดสินค้าแม่และเด็กในจีน
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เซีย่ เหมิน
อีเมล: thaitcxiamen@ditp.go.th

5 ญี่ปุ่น

6 มาเลเซีย

่ งส�ำอาง
เคล็ดลับตีตลาดเครือ
ก่อนตัดสินใจซือ้ เครือ่ งส�ำอาง ชาวญีป่ นุ่ มักหาข้อมูลจากสือ่ ออนไลน์
ก่อนเสมอ โดยเฉพาะบทวิเคราะห์จากบล็อกเกอร์ดงั รีววิ ของผูใ้ ช้
โดยหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยมคือ www.cosme.net ที่มอบรางวัล
The Best Cosmetics Awards จากยอดรีววิ ในเว็บไซต์ ซึง่ เป็นรางวัล
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคมาก เครือ่ งส�ำอางไทยทีไ่ ด้มาตรฐานในระดับสากล
และมีจดุ แข็งด้านส่วนผสมสมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพยังสามารถ
เติบโตได้อกี หากน�ำนวัตกรรมมาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และใช้ช่องทางออนไลน์เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึน้

รุกตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์รก
ั ษ์โลก
คนทัว่ โลกตืน่ ตัวเรือ่ งการลดการใช้พลาสติก อย่างเช่น หลายพืน้ ทีใ่ น
มาเลเซีย เช่น กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา รัฐยะโฮร์ และรัฐสลังงอ
รณรงค์การงดใช้ถงุ พลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์ทที่ ำ� จากโพลิสไตลนีและโฟม
อย่างจริงจัง ซึง่ น่าจะเป็นโอกาสให้ผปู้ ระกอบการสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ไทยให้สง่ สินค้าทีผ่ ลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ
บรรจุภณ
ั ฑ์สแตนเลสทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มและสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ไป
จ�ำหน่ายในมาเลเซียมากขึน้

เสริมความแกร่งของธุรกิจก่อนเจาะตลาดเครือ่ งส�ำอางญีป่ นุ่
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
อีเมล: ttcosaka@thaitrade.jp

ต้องการขยายตลาดในมาเลเซีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
อีเมล: enquiry@thaitrade.my
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Happening

JUST-IN-CASE

“สวย สบาย”
สไตล์ทูอินวัน

หากพู ด ถึ ง รองเท้ า แบรนด์ ไ ทยดี ไ ซน์ เ ก๋
JUST-IN-CASE ของ ต๊ะ เฉลิมกิติ์ โภคามาศ
คงเป็นหนึ่งแบรนด์ในใจของทุกคน
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
และฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริง ท�ำให้
JUST-IN-CASE ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหญิง
และชายได้เป็นอย่างดี โดยรองเท้าส�ำหรับ
ผู้หญิงของ JUST-IN-CASE เน้นความ
สบายและห่วงใยในสุขภาพและสรีระของ
ผู้สวมใส่ สามารถเลือกใส่ได้ทั้งในแบบ
รองเท้าส้นสูงและถอดออกได้หากต้องการ
รองเท้าส้นแบนที่สวมใส่สบายๆ ในขณะที่
รองเท้าผู้ชายสามารถเพิ่มความสูง (แบบ
ทั น ที ) ให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการเสริ ม
บุคลิกภาพและความมั่นใจในตัวเอง โดย
ลูกค้าสามารถเลือกสี ประเภทหนัง และ
ความสูงตามที่ต้องการได้
JUST-IN-CASE ได้ รั บรางวั ล Design
Excellence Award 2015 (DEmark) จาก
DITP และ Good Design Award
(G Mark) จากประเทศญี่ปุ่นในปีเดียวกัน
ซึง่ ท�ำให้แบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ จากลูกค้า
ทั้งในและต่างประเทศ กลายเป็นอีกหนึ่ง
แบรนด์ไทยที่ไปไกลระดับสากลได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ
สอบถามข้อมูลโครงการ DEmark ติดต่อ
ส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่า
เพิ่มเพื่อการค้า: โทร 0-2547-8278 หรือ
www.demarkaward.net
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Too Good To Go

เปลี่ยนอาหารเหลือ
เพื่ อขายใหม่

ร้านอาหารชัน้ น�ำในเมืองใหญ่ๆ ทัว่ โลกมัก
ต้องเผชิญกับสถานการณ์อาหารเหลือทิ้ง
โดยคาดกันว่าในแต่ละปีมีอาหารที่ถูกทิ้ง
มู ล ค่ า กว่ า สองหมื่ น ล้ า นยู โ รในประเทศ
เยอรมนี จึงมีการคิดค้นแอปพลิเคชัน “Too
Good To Go” ทีน่ ำ� อาหารเหลือทิง้ และ
อาหารทีป่ รุงเสร็จแล้วแต่ขายไม่หมดกลับมา
แพ็คขายใหม่ในราคาถูกลงครึง่ หนึง่
โดยลูกค้าทีต่ ดิ ตัง้ แอปพลิเคชันนีเ้ พียงค้นหา
ร้านอาหารและร้านกาแฟที่ร่วมรายการ
เลือกอาหาร และจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน
จากนั้นก็สามารถไปรับอาหารที่ร้านได้เลย
ซึง่ แอปพลิเคชันนีไ้ ด้รบั การตอบรับทีด่ มี าก
จนปัจจุบนั สามารถขยายการใช้งานไปใน 32
เมืองทัว่ ประเทศเยอรมนี และเป็นโมเดลที่
น่าสนใจส�ำหรับเมืองอืน่ ๆ ทัว่ โลก
ทีม่ า: www.gruenderszene.de
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Inspiration & Success

สูงวัย…
แต่ใจเปรี้ยว

แรงบันดาลใจเหนือเงื่อนไข
หลายคนจ�ำกัดความฝันตัวเองด้วยตัวเลขของอายุ ก�ำหนดกรอบการเรียนรู้
และการได้ทำ� ในสิง่ ทีร่ กั ให้อยูเ่ พียงแค่ชว่ งวัยหนึง่ ของชีวติ ซึง่ ถ้าหากคุณเป็น
คนหนึง่ ทีค่ ดิ แบบนี้ เราอยากจะให้คณ
ุ ได้ฟงั เรือ่ งราวของคุณเมธาวี อ่างทอง
หรือคุณเม เจ้าของแบรนด์เสือ้ ผ้า Black Sugar และ Botanique ทีใ่ ครเห็น
ก็แทบไม่อยากเชือ่ ว่าเจ้าของดีไซน์สดุ เปรีย้ วเหล่านีอ้ ายุ 60 ปีแล้ว
เมือ่ ชีวติ ต้องเลือกระหว่างความมัน่ คงกับการเสีย่ งท�ำตามฝัน ดีไซเนอร์ “รุน่ ใหญ่”
คนนีก้ ล้าลุกขึน้ มาเดินตามความฝัน ตัดสินใจออกจากงานราชการที่
ใครๆ บอกว่ามัน่ คงด้วยเหตุผลสัน้ ๆ ว่า “ไม่ลองก็ไม่ร”้ ู เพือ่ พิสจู น์วา่ เรา
สามารถเลือกชีวติ อย่างทีต่ อ้ งการได้จริงๆ ปัจจุบนั แบรนด์ Black Sugar
ไปไกลระดับสากล กับการปรากฏโฉมล่าสุดบนรันเวย์ระดับโลกในงาน
MQ Vienna Fashion Week ปี 2016 ทีก่ รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ใครจะเชือ่ ว่าทีม่ าของธุรกิจ เกิดจาก “จักรเย็บผ้าตัวเดียว”
จากความต้องการหารายได้เสริมโดยเริม่ จากสิง่ ทีร่ กั คือเรือ่ งแฟชัน่ คุณเม
ได้เข้าไปช่วยเพือ่ นออกแบบเสือ้ ผ้าเด็กส่งออก จนขยับขยายออกมาท�ำ
โรงงานเล็กๆ ของตัวเอง แม้ทผี่ า่ นมาธุรกิจมีลม้ ลุกคลุกคลานบ้าง แต่แรง
ผลักดันภายในใจพาให้คณ
ุ เมหาเส้นทาง “ทีใ่ ช่” ของตัวเองเจอ
“Black Sugar และ Botanique เกิดขึน้ พร้อมๆ กัน แต่ตา่ งกันทีส่ ไตล์ เสือ้ ผ้า
ขาวด�ำของ Black Sugar พีท่ ำ� ขึน้ มาโดยไม่ได้หวังให้คนทัง้ หมดมาชอบหรอก
แต่เราเชือ่ ว่าต้องมีกลุม่ คนทีช่ อบเหมือนเราบ้าง ก็เลยลองดู ส่วน Botanique
ก็ยงั เป็นอีกสไตล์ทพี่ ชี่ อบอยู่ คือเสือ้ ผ้าแนวธรรมชาติ เบาสบาย สีเอิรธ์ โทน
ก็เลยตัดสินใจสร้างทัง้ 2 แบรนด์ขนึ้ มาพร้อมกัน”
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ถึงแม้ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาต้องอยูใ่ นกรอบด้วยอาชีพ
ทีเ่ ลือกเพือ่ ความมัน่ คงตามค่านิยมของคน
สมัยหนึง่ แต่กรอบทีว่ า่ ก็บดบังพลังสร้างสรรค์
ทีม่ อี ยูใ่ นตัวคุณเมไม่ได้
“ค�ำว่าพรสวรรค์ พีเ่ ชือ่ ว่ามันมีอยูใ่ นตัวคน
ทุกคน เพียงแต่คณ
ุ จะหาจังหวะหรือช่องทาง
ทีจ่ ะหยิบพรสวรรค์นนั้ ขึน้ มาใช้ได้หรือเปล่า
หาทางกระตุน้ และลองใช้ความสามารถของ
ตัวเองไปเรือ่ ยๆ แล้วจะเจอทางเอง”

น�ำเสนอผลงานของตัวเอง ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ที่อยากขยายสินค้าในตลาดต่างประเทศ
แนะน�ำให้ขอค�ำปรึกษาจากภาครัฐด้วย เพราะ
เขาพร้อมสนับสนุนอยูแ่ ล้ว อย่างพีม่ โี อกาส
ได้ไปโชว์ผลงานในต่างประเทศก็เพราะเข้าร่วม
งาน BIFF & BILนีแ่ หละ”

ค�ำว่า Active Senior ในมุมมองของคุณเม คือ
การทีค่ นเราใช้ชวี ติ ให้เป็นสุข ไม่ยดึ ติดกับ
ค�ำว่าสูงอายุหรือวัยเกษียณ และค�ำว่าหมดไฟ
ไม่เคยอยูใ่ นพจนานุกรมชีวติ ของเธอ

ด้วยการสนับสนุนของครอบครัว บวกกับ
“3 ค�ำทีบ่ ง่ บอกความเป็นพี่ คือ สู้ แปลก และ
ความคิดสร้างสรรค์ทจี่ ะใช้ตวั เองและกลุม่
บันเทิง ง่ายๆ คือ เราอยากใช้ชวี ติ ให้คม้ ุ อยาก
เพือ่ นเป็น “แบบ” ในการน�ำเสนอสินค้าจึงเกิด
ท�ำอะไรได้ทำ� อยากไปไหนได้ไป โดยทัง้ หมด
เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเสือ้ ผ้าแบรนด์ Black
ไม่ได้ทำ� ให้ใครเดือดร้อน แล้วถ้าเรามีจติ ใจ
Sugar ขึน้ มา ซึง่ ถือเป็นจุดขายทีเ่ รียกกระแส
ทีเ่ บิกบาน วิถชี วี ติ ก็จะสดใสเบิกบานไปเอง
ฮือฮาได้สำ� เร็จ ทุกวันนีย้ อดขายของทัง้ 2
บางคนชอบก�ำหนดว่าอายุเท่านีต้ อ้ งท�ำแบบนี้
แบรนด์ มีสดั ส่วนของลูกค้าในประเทศ 40%
หรือหยุดท�ำแบบนัน้ วัยเกษียณเป็นวัยทีต่ อ้ ง
และลูกค้าต่างประเทศ 60% โดยได้รบั ความ
อยูเ่ ฝ้าบ้านเลีย้ งลูกเลีย้ งหลาน หรือใช้ชวี ติ
นิยมในหลายๆ ประเทศ เช่น กรีซ อินเดีย
ตามวิถที คี่ นเขาบอกต่อๆ กัน ซึง่ พีไ่ ม่เคยคิด
ไต้หวัน คูเวต ดูไบ เกาหลี ซึง่ มีคนเกาหลี
แบบนีเ้ ลยนะ”
ชื่นชอบถึงขั้นมาขอซื้อแบรนด์ BLACK
SUGAR ไปเปิดทีป่ ระเทศเกาหลีอกี ด้วย
นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของแบรนด์ Black Sugar ซึง่
Black แสดงถึงความเข้มแข็ง ส่วน Sugar คือ
“เสื้อผ้าของพี่จริงๆ ไม่ได้ก�ำหนดกลุ่ม
ความหวานที่ซ่อนอยู่ พอมารวมกันแล้ว
เป้าหมายด้วยอายุ แต่เสือ้ ผ้ามันขายสไตล์
ก็กลายเป็นความหวานเท่ สะท้อนความเป็น
ให้กบั กลุม่ คนทีช่ อบแบบเดียวกันมากกว่า
ตัวตนของคุณเมได้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ และ
ไม่วา่ คุณจะอายุเท่าไร ถ้าคุณชอบสไตล์นี้
ความหวานเท่นเี้ องทีท่ ำ� ให้ใครๆ ต่างก็หลงรัก
เราก็พร้อมให้บริการเสมอ”
ผลงานดีไซน์ของเธอ
การได้รว่ มแสดงสินค้าในงาน BIFF & BIL
จากนี้ หากใครที่มองว่าอายุเป็นอุปสรรค
(Bangkok International Fashion Fair &
ต่อการเรียนรูแ้ ละท�ำตามฝัน คงต้องลองกลับไป
Bangkok International Leather Fair) ของ
ทบทวนกันใหม่ดแู ล้วละ
DITP เป็นช่องทางทีท่ ำ� ให้เจ้าของ Vienna
Fashion Week มาเห็นเสือ้ ผ้าของ Black
สนใจข้อมูลเพิม่ เติม เข้าชมได้ที่ www.facebook.
Sugar และชวนคุณเมไปเดินแฟชัน่ โชว์ทนี่ นั่
com/blacksugarbrand และหากสนใจร่วมงาน BIFF
“การได้ร่วมงาน BIFF & BIL ถือเป็น
& BIL สมัครได้ที่ www.biffandbil.com
ช่องทางที่ดีที่ผู้ประกอบการได้มีโอกาส
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DITP Society

จับมือแบงค์
ติดอาวุธ SME ไทย
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถพั ฒนาศัก ยภาพของผู้ป ระกอบการ SMEs
ได้รอบด้านมากขึน้ DITP จึงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับพันธมิตร
จากทุกวงการ โดยในส่วนของภาคธนาคาร เมือ่ เร็วๆ นี้ DITP ได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือ (MoU) กับนายสยาม ประสิทธิศริ กิ ลุ ประธาน
คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย
ก้าวไกลในเวทีการค้าโลก
สนใจร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs
ติดต่อสถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่ www.nea.ditp.go.th

บิก
๊ เนมพาเหรด
ร่วมงาน BIDC 2017
ไม่ว่าใครก็อยากเกาะเทรนด์ฮิตดิจิทัลกันทั้งนั้น DITP จึงร่วมกับ
พันธมิตร 5 สมาคมด้านดิจทิ ลั คอนเทนต์จดั งาน Bangkok International
Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) เป็นปีที่ 4 ภายใต้
แนวคิด Digital Wonderland เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีนักธุรกิจชั้นน�ำในวงการ
กว่า 120 บริษัททั่วโลก พร้อมวิทยากรจากองค์กรชั้นน�ำ เช่น Walt
Disney Animation Studios, Grasshopper Manufacture และ TV
Tokyo Communications Corporation ร่วมงานด้วย คาดว่าจะมี
เงินสะพัดจากการเจรจาธุรกิจกว่า 800 ล้านบาท
ติดตามข่าวกิจกรรมดีๆ ของ DITP เพียงแอด Line: @ditp
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ถอดกลยุทธ์
เจาะรัสเซีย-คาซักสถาน
อยากรูล้ กึ เรือ่ งตลาดต่างประเทศ ก็จะต้องถามผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ที่ DITP
เชิญวิทยากรทัง้ เอกอัครราชทูตรัสเซีย เอกอัครราชทูตคาซักสถาน และ
นักธุรกิจชาวไทย ทีเ่ ข้าไปลงทุนค้าขายในสองประเทศนีม้ าชีช้ อ่ งโอกาส
ทางธุรกิจ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การท�ำธุรกิจร้านอาหารและสปา
ในรัสเซีย และแนะน�ำเคล็ดลับการท�ำธุรกิจและหาแหล่งทุน ซึง่ ได้รบั ความ
สนใจอย่างมากจากผูร้ ว่ มสัมมนากว่า 300 คน
ต้องการข้อมูลตลาดรัสเซีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

DITP รวมพลัง
สร้างฝาย
นอกจากภารกิจงานประจ�ำทีท่ ม่ ุ เทท�ำกันเต็มทีแ่ ล้ว ชาว DITP ก็ยงั พร้อม
ท�ำงานจิตอาสาเพือ่ ช่วยเหลือสังคมกันอย่างจริงจังไม่แพ้กนั เมือ่ วันที่
17-18 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ได้รว่ มกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR) สร้างฝายที่
อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี งานนีไ้ ด้ทงั้ ท�ำความดีให้สงั คม และช่วยสร้างความ
สามัคคีในองค์กรไปพร้อมกันด้วย
ติดตามข่าวสารกิจกรรมของ DITP ได้ที่ www.ditp.go.th
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DITP Insider

คุณจิตต์วภิ า ศักดิพ์ ทิ กั ษ์สกุล ผูอ้ ำ� นวยการ
อาวุโสส�ำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
นครโอซากา มาร่ ว มแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ให้
ผูป้ ระกอบการไทยคว้าโอกาสท�ำเงินในตลาด
ผูส้ งู อายุ ผูซ้ งึ่ ต้องการความแปลกใหม่ทมี่ า
พร้อมความเข้าใจ เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ากลุม่ นีท้ ี่ ‘เลือกมากขึน้ ’

่ี ่ ว
สังคมผูส
้ ง
ู อายุเป็นเทรนด์ทท
ั
่ ตัว ในเชิงธุรกิจถือ
โลกก�ำลังตืน
่ ป
เป็นความท้าทายทีผ
ู้ ระกอบการ
ต้องพร้อมปรับตัวเพื่ อคว้าโอกาส
่ นแปลง
การค้าให้ทน
ั กับการเปลีย
่ น
ของสังคมโลก และประเทศญีป
ุ่
่ ในประเทศแรกๆ ทีห
่ ลาย
ก็เป็นหนึง
คนคงจะนึกถึง ด้วยกว่า 1 ใน 4
่ น
ของคนญีป
ุ่ คือผูส
้ ง
ู อายุ มักมี
รอยยิ้มและสุขภาพแข็งแรง

ภาพรวมตลาดผูส้ งู อายุในญีป่ นุ่
จากสถิตลิ า่ สุดปี 2016 ญีป่ น่ ุ ถือว่าเป็นประเทศ
ทีม่ สี ดั ส่วนผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ ในโลก โดยมี
ประชากรทีม่ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไปร้อยละ 27.3
หรือประมาณ 34.67 ล้านคนจากทัง้ หมด
ประมาณ 127 ล้านคน และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 40 ในปี 2030 ผูส้ งู อายุในญีป่ นุ่
แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ Active
กลุม่ นีย้ งั คงมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ไปไหนมาไหนได้เอง อาจจะยังคง
ท�ำงานอยูบ่ า้ ง 2) กลุม่ ผูส้ งู อายุทสี่ ามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง จึงต้องการสินค้าและ
บริการทีม่ ารองรับในส่วนทีไ่ ม่สามารถท�ำได้
ด้วยตนเอง 3) กลุม่ ผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยเหลือตนเอง
ไม่ได้หรือนอนติดเตียง จึงต้องการสินค้าและ
บริการ เพือ่ ช่วยเหลือในชีวติ ประจ�ำวัน สะดวก
ในการดูแลและการฟืน้ ฟูรา่ งกายให้แข็งแรง
ไลฟ์สไตล์และกิจกรรมทางสังคม
โดยรวมจัดเป็นกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง ชาวญีป่ นุ่
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไปมีสนิ ทรัพย์มากกว่า
ร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทวั่ ประเทศ บางคน
อาจจะยังคงท�ำงานอยูซ่ งึ่ ส่วนใหญ่เป็นแบบ
part time เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่า
สามารถหารายได้ให้ตวั เอง ไม่พงึ่ ลูกหลาน
มากเกินไป มีไลฟ์สไตล์เหมือนคนท�ำงาน
ยังคงสังสรรค์และมีกจิ กรรมทางสังคม
สือ่ สารแบบเข้าถึงกับ Active Senior
กลุม่ Active Senior มักจะมีการดูแลร่างกาย
และจิตใจให้มีสุขภาพดี มีการสื่อสารและ
พบปะกับกลุม่ เพือ่ นและยังมีไลฟ์สไตล์ทชี่ อบ
เข้าสังคม กลุม่ นีส้ ามารถสือ่ สารผ่านช่องทาง
ทัง้ offline และ online รวมทัง้ social media
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ รี ายได้คอ่ นข้างสูง
เก็บเงินมาทัง้ ชีวติ อยากใช้จา่ ยเพือ่ ให้รางวัล

14 THINK DITP มีนาคม 2560

เข้าใจวัยเก๋า

แก่ตวั เอง จะให้ความสนใจรับข้อมูลสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ผ่านทางโฆษณา ทัง้ เรือ่ งแฟชัน่
สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแบรนด์เนม

คว้าโอกาสท�ำเงิน

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ผูป้ ระกอบการควรเน้นสินค้าและบริการทีช่ ว่ ย
ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลดีขนึ้
ทัง้ ทางกายภาพและความรูส้ กึ ทางด้านจิตใจ
เช่น Lawson เป็นร้านสะดวกซือ้ ทีเ่ พิม่ ไลน์
สินค้าส�ำหรับผูส้ งู อายุมากขึน้ และมีบริการ
ให้คำ� แนะน�ำด้านสุขภาพ มีการปรับทางเดิน
ในร้าน เน้น universal design ท�ำให้รถเข็น
สามารถเคลือ่ นย้ายง่ายไปได้รอบร้าน ส่วน
Panasonic ได้ออกแบบเครือ่ งซักผ้าให้มกี ารใช้
ง่ายขึน้ เนือ่ งจากเข้าใจข้อจ�ำกัดด้านสายตา
และการเคลื่ อ นไหวของข้อของผู้สูงอายุ
นอกจากนีย้ งั มีการออกแบบเครือ่ งช่วยฟังให้
สามารถเปลีย่ นแบตเตอรีไ่ ด้งา่ ยขึน้ ท�ำให้
Panasonic มียอดขายและส่วนแบ่งตลาดมากขึน้
ธุรกิจทีน่ า่ สนใจและค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับเจาะตลาด
ธุรกิจทีน่ า่ สนใจได้แก่ ธุรกิจด้านการแพทย์
และสุขภาพ บริการดูแลผูส้ งู อายุ ทีพ่ กั ส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ การท่องเทีย่ วส�ำหรับผูส้ งู อายุ อาหาร
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ เครือ่ งส�ำอางและสปา โดยสินค้าและ
บริการส�ำหรับผูส้ งู วัยในญีป่ นุ่ ควรได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน 3 เครือ่ งหมายคือ Silver,
JIS และ Universal Design Food
ตลาดผูส้ งู อายุในญีป่ นุ่ เป็น sector ใหญ่และ
เติบโตมากขึน้ เรือ่ ยๆ ถึงแม้จะมีกำ� ลังซือ้ สูง
แต่กเ็ ป็นตลาดทีม่ คี วามละเอียดอ่อน และ
ต้องการความแปลกใหม่ทมี่ าพร้อมความเข้าใจ
ดังนัน้ การน�ำเสนอสินค้าและบริการจึงควรเน้น
คุณภาพ เหมาะกับสรีระของผูส้ งู อายุ ความ
ปลอดภัย ใช้งา่ ยไม่ซบั ซ้อนและอ�ำนวยความ
สะดวกมากทีส่ ดุ
สนใจขอข้อมูลตลาดผูส้ งู อายุในญีป่ นุ่ ติดต่อ
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ประเทศ ณ นครโอซากา
อีเมล: ttcosaka@thaitrade.jp
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Friends of DITP

สะดวก รวดเร็ว ด้วย

“Self-Certification”
การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศท�ำให้
การค้าโลกในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรงและรวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง
น�ำเข้าและส่งออกจึงต้องปรับตัวให้ทนั อยูเ่ สมอ
เอกสารหรือธุรกรรมใดที่เคยเป็นอุปสรรค
และท�ำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสจาก
ขัน้ ตอนทีล่ า่ ช้าจึงถูกแก้ไขใหม่ โดยหนึง่ ใน
นั้นคือเอกสารรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าที่ได้
รับการปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัยขึน้ ด้วยระบบ
Self-Certification
Self-Certification หรือ Self-Declaration
เป็นแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เกาหลี
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทีน่ ำ� มาใช้เพือ่

ให้ผสู้ ง่ ออกสามารถจัดท�ำเอกสารรับรองถิน่
ก�ำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพือ่ เพิม่ ความรวดเร็ว
ในการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยล่าสุดประเทศในอาเซียนได้น�ำระบบ
Self-Certification มาใช้ครบทัง้ 10 ประเทศ
แล้ว ผูส้ ง่ ออกแค่รบั รองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าด้วย
ตนเองในเอกสารทางการค้า ได้แก่ Invoice,
Billing Statement, Delivery Order หรือ
Packing List ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของ
ผู้ประกอบการไทย เพราะระบบดังกล่าว
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเร็ว รวมทัง้ ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยในการ
ส่งออกด้วย อันจะส่งเสริมให้มลู ค่าการส่งออก
และเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตต่อไป
ในอนาคต

ทีม่ า: กองบริหารการน�ำเข้าและรับรองถิน่ ก�ำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
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แมลง...

อาหารแห่งโลก
อนาคต
หลังจากคาดการณ์วา่ ภายในปี 2593 ประชากรโลกจะ
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 9,000 ล้ า นคน องค์ ก ารอาหาร
แ ล ะ เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงประเมินว่า
ประชากรโลกราว 1,000 ล้านคนอาจจะอดอยาก หากยัง
ผลิตอาหารได้ในอัตราก�ำลังการผลิตปัจจุบันและไม่มี
อาหารชนิดใหม่มารองรับ ดังนัน้ FAO จึงแนะน�ำอาหาร
ทางเลือกใหม่ นัน่ คือ “แมลง” เนือ่ งจากเป็นอาหารทีใ่ ห้
โภชนาการสูง สามารถทดแทนโปรตีนจากสัตว์ใหญ่ได้ดี
อีกทัง้ ยังเลีย้ งง่ายและไม่ตอ้ งลงทุนมาก
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความได้เปรียบ
ในฐานะแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าอาหารจากแมลงอันดับ
ต้นๆ ของโลก มีแมลงทีร่ บั ประทานได้มากกว่า 300 สายพันธุ์
โดยปัจจุบันผู้ประกอบการไทยสามารถน�ำแมลงมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้แล้ว อาทิ จิง้ หรีดกระป๋อง

ข้าวเกรียบบดจากจิ้งหรีด และน�้ำพริกตาแดงจิ้งหรีด
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การท�ำตลาดอาหารแปรรูปจาก
แมลงอาจยากในช่วงเริม่ ต้นเพราะผูบ้ ริโภคยังไม่คนุ้ เคย
ดังนัน้ จึงควรแปรรูปให้แมลงอยูใ่ นรูปของส่วนผสมของ
อาหารก่อน เช่น แป้ง ตลอดจนคิดค้นเมนูใหม่ๆ ทีม่ แี มลง
เป็นส่วนประกอบ เช่น ร้าน “บัก๊ ส์ คาเฟ่” ภัตตาคารอาหาร
ฝรัง่ เศสในประเทศกัมพูชาได้นำ� จิง้ หรีด ตัก๊ แตน ผึง้ มด
แมงป่อง และแมงมุมพิษ มาเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ฟิวชัน่ ซึง่ ท�ำให้ลกู ค้ากล้ารับประทานแมลงมากขึน้ และ
มีรสชาติอร่อยกว่าทีพ่ วกเขาคิดเอาไว้อกี ด้วย
ทีม่ า: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหตุ: ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
ให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี คุ คลน�ำข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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Trade Talk
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ดีไซน์
แบบไหน

ถูกใจวัยเก๋า
ตัวเลขอายุอาจจะมากขึน้ แต่ผสู้ งู วัยต่างไม่
ต้องการให้คนอืน่ มองว่าตัวเองแก่ ยังอยาก
จะท�ำอะไรได้เหมือนคนหนุม่ สาวทัว่ ไป ดังนัน้
สินค้าและบริการทีน่ ำ� เสนอให้ผสู้ งู อายุจงึ ต้อง
ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ ทีช่ ว่ ยให้พวก
เขาใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ
สินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภคกลุม่ นีต้ อ้ งการ
มีหลายอย่างด้วยกันทัง้ อาหาร สินค้าแฟชัน่
เครือ่ งประดับ เฟอร์นเิ จอร์ เกมของเล่นฝึก
ทักษะ นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวก
สบายในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น หุน่ ยนต์ รถเข็น
ไม้เท้า รวมไปถึงบริการสันทนาการต่างๆ
การออกแบบสินค้าและบริหารจะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็นหลัก
ดูว่าพวกเขาขาดอะไร ต้องการอะไร ซึ่ง
ผู้สูงอายุไทยและต่างชาติมีความต้องการ
ทีไ่ ม่เหมือนกัน คนเอเชียและชาวยุโรปก็มี
รสนิยมต่างกัน
โดยรวมแล้ว จ�ำไว้เลยว่า สินค้าส�ำหรับ
ผู้สูงอายุจะต้องมีน�้ำหนักเบา ใช้งานได้ดี
อย่างเช่น กระเป๋าถือจะต้องเบา เน้นประโยชน์
ใช้สอย แบ่งเป็นหลายช่องเพือ่ เก็บของเป็น
สัดส่วน หยิบออกมาใช้ได้งา่ ย ชาวญีป่ นุ่ ชอบ
กระเป๋ามีสสี นั มีลายบ้าง ในขณะทีช่ าวยุโรป
อย่างฝรัง่ เศสชอบสีโทนเรียบ อย่างเช่น สีครีม
สีเบจ ไม่ชอบลายดอกเยอะหรือลายเยอะๆ
ส่วนสินค้าแฟชัน่ และเครือ่ งประดับ ผูส้ งู อายุ

ในทุกตลาดมีความต้องการพืน้ ฐานเหมือนกัน
คือ ต้องสวมใส่ง่าย มีน�้ำหนักเบา ใส่แล้ว
ไม่รสู้ กึ อึดอัด สามารถปรับขนาดได้งา่ ย อย่า
ใช้ตะขอเล็กๆ เพราะผูส้ งู อายุใช้ไม่สะดวก
นอกจากคุ ณ ภาพของตั ว สิ น ค้ า แล้ ว
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็มีความส�ำคัญ
ไม่แพ้กนั ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางหรือ
ของทีต่ อ้ งใส่ขวดก็ตอ้ งเปิดปิดง่าย เวลาใช้
หรือเก็บในกระเป๋าของเหลวข้างในไม่หก
เลอะเทอะ ทีส่ ำ� คัญดีไซน์ตอ้ งเรียบง่ายแต่ดดู ี
ตัวหนังสือบนฉลากสินค้าต้องมีขนาดใหญ่
พอสมควร อ่านได้ชดั เจน ข้อความทีใ่ ช้ควร
เป็นเชิงบวก เช่น Real Beauty, Age Perfect
เป็นต้น
ถ้ า ผลิ ต และออกแบบสิ น ค้ า และบริ ก าร
ได้ถูกใจแบบนี้แล้วละก็ มั่นใจได้เลยว่า
ผูบ้ ริโภคพร้อมควักเงินซือ้ แน่นอน
DITP ก็เล็งเห็นความส�ำคัญของตลาดกลุม่ นี้
จึงได้ริเริ่มโครงการ 60+ เมื่อปี 2557
เพื่อพัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการไทย
ให้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และบริการส�ำหรับลูกค้า
กลุม่ Active Senior
หากสนใจเปิดตลาดกลุม่ ผูส้ งู วัย สามารถดู
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.60plusthailand.com
หรือโทร. 02-507-8409
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DITP Club

เจี๊ยบ โสภิตนภา
“ตอนนี้ เ จี๊ ย บท� ำ ธุ ร กิ จ อาหารเสริ ม เพื่ อ
สุขภาพอยู่ค่ะ เป็นอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
ในเรือ่ งของการชะลอวัย Anti Aging ชือ่
Lavish Beauty Drink ผลิตภัณฑ์ตวั นีจ้ ะ
เหมาะส� ำ หรั บ คนที่ ต ้ อ งการฟื ้ น ฟู ส ภาพ
ร่างกายให้กลับมาใกล้เคียงวัยหนุ่มสาว
ให้มากที่สุด โดยวางแผนว่าจะเริ่มขยาย
ตลาดต่ า งประเทศโซนเอเชี ย เพราะมี
ลักษณะผิวและความชอบใกล้ๆ กัน
เจีย๊ บรูจ้ กั DITP เพราะเพือ่ นแนะน�ำ และเรา
ก็มองว่าทีน่ เี่ ป็นทีป่ รึกษาด้านการค้าระหว่าง
ประเทศที่ไว้ใจได้เพราะเป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐ พอได้ตดิ ต่อก็ไม่ผดิ หวัง นอกจาก
จะได้คำ� แนะน�ำชีช้ อ่ งทางธุรกิจแบบอินไซต์
แล้ว DITP ยังมีกจิ กรรมการตลาดสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมงานแสดงสินค้า
ใ น ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
เหมาะกับประเภทธุรกิจนัน้ ๆ อีกด้วย งาน
COSMOPROF ASIA 2017 ที่ฮ่องกง
เป็นงานที่เจี๊ยบสนใจมาก เพราะเป็นงาน
แสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความงามทีใ่ หญ่และมีชอื่ เสียงทีส่ ดุ ในเอเชีย
แปซิฟกิ DITP พาผูป้ ระกอบการไปร่วมงาน
มากถึง 40 กว่ารายในแต่ละปี ซึง่ ปีนจี้ ดั
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 เจีย๊ บ
อยากไปมากๆ ก�ำลังท�ำเรือ่ งสมัครเข้าร่วมงาน
อยู่ เพราะเป็นการเปิดช่องทางต่างประเทศ
ให้เราได้ดมี าก
เจี๊ยบอยากแนะน�ำผู้ประกอบการที่สนใจ
ท�ำการค้าระหว่างประเทศให้ตดิ ต่อ DITP เป็น
จุดเริม่ ต้นนะคะ ตรงนีเ้ ป็นแหล่งข้อมูลทีด่ แี ละ
สามารถเพิม่ โอกาสให้ผปู้ ระกอบการได้จริงๆ”
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
และการสัมมนา
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1

้ งต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
ความรูเ้ บือ
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

2

การจัดการโลจิสติกส์เพื่ อการส่งออก
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

3

การค�ำนวณต้นทุนและการตัง
้ ราคาเพื่ อการส่งออก
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

4

การตลาดออนไลน์
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

5

้ งต้นด้านสินค้าฮาลาล
ความรูเ้ บือ
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60

Healthy Thought

A DAY WITHOUT LAUGHTER
IS A DAY WASTED.
“หากวันไหนที่ไม่มีเสียงหัวเราะ วันนั้นก็เป็นวันที่ไร้ค่า”

Charlie Chaplin
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

