กลุ่มผูบ้ ริ โภครายได้ปานกลางในประเทศ New Frontiers : ตลาดที่เปี่ ยมพลัง
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าบริบททางเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการเปลีย่ น
ขัว้ อํานาจทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตลาดหลักอย่าง G3 (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญีป่ ่ ุน) ทีเ่ คยเป็ นกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมาสูก่ ลุ่มประเทศตลาดใหม่ หรือ New Frontiers สะท้อนจากสัดส่วนขนาด
เศรษฐกิจของตลาดหลักต่อเศรษฐกิจโลกเหลือ 52% ในปี 2560 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ 20 ปี ก่อน
ทีเ่ คยสูงถึง 70% สวนทางกับเศรษฐกิจของ New Frontiers ทีม่ สี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จาก 22% ในปี 2540 เป็ น 39%
ในปี 2560 ประกอบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ New Frontiers ในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2561-2565)
คาดว่าจะขยายตัวอย่างร้อนแรงต่อเนื่องเฉลีย่ ราว 5% ต่อปี
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเทศตามรายได้ประชากร
ขณะทีต่ ลาดหลักขยายตัวเฉลี่ยเพียง 1.4% ต่อปี ทัง้ นี้ แม้
กลุ่มประเทศ
GNI/Capita (US$)
Low Income
< 1,005
New Frontiers ก้าวขึน้ มามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
Lower-Middle Income
1,006 – 3,955
มากขึน้ แต่คนส่วนใหญ่ยงั มอง New Frontiers เป็ นกลุ่ม
Upper-Middle Income
3,956 – 12,235
ประเทศรายได้ น้ อ ยที่ ป ระชากรมัก มี กํ า ลั ง ซื้ อ ไม่ สู ง นั ก
High-Income
> 12,235
ทัง้ ทีใ่ นความเป็ นจริงแม้ New Frontiers หลายประเทศอยู่ใน
ทีม่ า : World Bank
กลุ่ม ประเทศรายได้ค่อนข้างตํ่า แต่ก็มกี ลุ่มคนที่ม ีกําลังซื้อ
หรือมีรายได้ในระดับปานกลาง (Middle Class) อยู่เป็ นจํานวนมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศ New
Frontiers ในหลายภูมภิ าค มีอตั ราการเติบโตของ Middle Class อย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับคาดการณ์
ของ OECD ทีร่ ะบุว่า Middle Class ในประเทศ New Frontiers โดยเฉพาะภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง
และแอฟริการวมกันจะมีจํานวนถึงราว 3,500 ล้านคนในปี 2573 เพิม่ ขึน้ 5 เท่าจากเกือบ 700 ล้านคนในปี 2552
และคิดเป็ น 70% ของจํานวน Middle Class ทัง้ โลก
(ล้านคน)

คาดการณ์จาํ นวน Middle Class รายภูมิภาค
 อเมริกา
 ยุโรป
 เอเชียแปซิฟิก
 ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 โลก

ทีม่ า : OECD

นอกจากนี้ สถาบันวิจยั Brookings Institutions ของสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ยอดการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค
กลุ่ม Middle Class ทัง้ โลกในปี 2573 จะเพิม่ ขึน้ อีกกว่า 29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 2558 โดยในจํานวนนี้
ราว 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับตํ่า (Lower-Middle Income) ซึ่งหลาย

ประเทศในกลุ่มนี้กจ็ ดั เป็ น New Frontiers จึงยิง่ เป็ นการตอกยํ้าว่าแม้ New Frontiers จะเป็ นกลุ่มประเทศที่
ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวไม่มากนัก แต่ยงั มีกลุ่ม Middle Class ทีก่ าํ ลังซื้อเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะเป็ น
ตลาดศักยภาพและเป้ าหมายแห่งใหม่สาํ หรับผูส้ ง่ ออกทัวโลกในระยะถั
่
ดไป
หนึ่ งในประเทศ New Frontiers ที่ มีอตั ราการขยายตัวของ Middle Class สูงที่ สุด คือ อิ นเดี ย
แม้จดั อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับตํ่า โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวในปี 2559 เพียง 1,670 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อคนต่อปี เท่านัน้ แต่อนิ เดียก็นับว่ามีศกั ยภาพสูงทัง้ ในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีอ่ ยู่ในระดับสูง
เฉลีย่ แตะระดับ 7.9% ต่อปี (ปี 2561-2565) และเป็ นตลาดขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกด้วยจํานวนประชากรมาก
ถึง 1,300 ล้านคนในปั จจุบนั และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,500 ล้านคน สูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของโลกแซงหน้าจีน
จํานวนครัวเรือนของอิ นเดียแบ่งกลุ่มตามรายได้
ในปี 2573 สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Boston
หน่วย : ล้านครัวเรือน
รายได้ต่อปี
Consulting Group (BCG) ที่คาดว่ ากลุ่มผู้ม ี
(พันดอลลาร์สหรัฐ)
ปี 2559
ปี 2568
รายได้ ป านกลางของอิ น เดี ย จะขยายตัว อย่ า ง
Elite
7
16
ก้ า วกระโดด โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ม ี ร ายได้ ต ั ง้ แต่
(มากกว่า 30.8)
Affluent
17
33
7,700 - 30,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีแนวโน้ ม
(15.4-30.8)
เพิ่ม ขึ้น จาก 57 ล้า นครัว เรือ นในปี 2559 เป็ น
Aspirers
40
61
(7.7-15.4)
94 ล้า นครัว เรือ นในปี 2573 ทัง้ นี้ จุ ด เด่ น ของ
Next Billion
121
140
อินเดีย คือ การไม่กระจุกตัวของ Middle Class
(2.3-7.7)
Strugglers
82
55
เหมื อนประเทศกํ า ลั งพัฒ นาส่ ว นใหญ่ ท่ี Middle
(ตํา่ กว่า 2.3)
267
305
Class มักกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย
รวม
และไทย โดย Middle Class ของอินเดียค่อนข้าง
ทีม่ า : BCG
กระจายอยูใ่ นหลายเมืองทัวประเทศนอกเหนื
่
อจากกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย อาทิ เมืองมุมไบ เมืองโกลกัตตา
เมืองเจนไน และเมืองเบงกาลูรู เป็ นต้น
อีกหนึ่ งกลุ่มประเทศ New Frontiers ที่ น่าสนใจ คือ ภูมิภาคแอฟริ กา แม้ภาพลักษณ์ของชาวแอฟริกนั
ส่วนใหญ่มกั ถูกมองว่ามีกําลังซื้อไม่สูงนัก แต่เศรษฐกิจของแอฟริกามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจาก
คาดการณ์ เศรษฐกิจในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2561-2565) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า
ประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวมากทีส่ ุดในโลก 25 อันดับแรก (ขยายตัวราว 6-8%) เป็ นประเทศในภูมภิ าคแอฟริกา
ถึง 13 ประเทศ อาทิ เคนยา เอธิโอเปี ย โมซัมบิก เซเนกัล กานา และแทนซาเนีย เป็ นต้น อีกทัง้ แอฟริกายังเป็ น
ตลาดขนาดใหญ่ทม่ี ปี ระชากรราว 1,200 ล้านคนจาก 54 ประเทศ ส่งผลให้ Middle Class มีแนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จากรายงาน African Development Bank (AfDB) และ Standard Bank ของภูมภิ าค
แอฟริการะบุว่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา กลุ่ม Middle Class ในแอฟริกาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ ว่า
ครัวเรือนในระดับ Middle Class จะเพิม่ จํานวนจาก 15 ล้านครัวเรือนในปี 2557 เป็ น 40 ล้านครัวเรือนในปี 2573
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ Middle Class ในแอฟริกาส่วนใหญ่ยงั กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักๆ เท่านัน้ อาทิ
กรุงลากอส เมืองหลวงของไนจีเรีย มี Middle Class ราว 68% ของประชากรทัง้ ประเทศ ขณะทีก่ รุงไนโรบี
เมืองหลวงของเคนยา มี Middle Class ราว 49% เป็ นต้น

โอกาสในการเจาะตลาด Middle Class ในประเทศ New Frontiers
สิ นค้าที่ได้รบั ความนิ ยม
ในกลุ่ม Middle Class
“Global-based Products”
อัญมณี /เครื่องประดับ

สิ นค้าศักยภาพของไทยที่ ขยายตลาดไป
ทัวโลกแล้
่
ว

ผลิ ตภัณฑ์ความงาม
เสื้อผ้า/รองเท้า

“Growing Products”
เครื่องดื่ม

สิ นค้าที่ ไทยมีความเชี่ยวชาญ และอยู่
ระหว่างการขยายตลาดสู่ New Frontiers

อาหารเพื่อสุขภาพ

การขยายตัวของสังคมเมืองในประเทศ New Frontiers ผนวกกับกําลังซื้อทีม่ มี ากขึน้ จากการเติบโตของ
Middle Class จะเป็ นตัวเร่งความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคให้ขยายตัวได้อกี มาก ดังนัน้ การเจาะตลาด
Middle Class ในกลุ่มประเทศ New Frontiers จึงนับเป็ นโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการไทยทีก่ าํ ลังมองหาตลาด
ใหม่ๆ ทีก่ ารแข่งขันยังไม่รุนแรงมากนัก ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการไทยจําเป็ นต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ดี เพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการทีต่ อบโจทย์ Middle Class รุน่ ใหม่ได้อย่างแท้จริง
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนําข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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