ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุและการดูแลผูส้ ูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
-แนวโน้มการตลาดของธุรกิจส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริบาลผู้อายุ-

--------------------------ข้อเท็จจริง
ปัจจุบัน เทรนด์การส่งเสริมและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นได้ เพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า
มากขึ้น ไม่น านมานี้ มีการออกผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าหรั บ การดู แ ลหรื อ บริ บ าลผู้ สู งอายุ ที่ ป ระสบ
ปั ญ หาการบดเคี้ ย วอาหาร ซึ่ ง อาหารชนิ ด นี้ มี
ลักษณะและรสชาติที่แทบไม่ต่างจากอาหารทั่วไป
พร้อมทั้งยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและความ
สะดวกในการรับประทาน จึงเหมาะอย่างยิ่งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสถานบริบาล โดยคาดการณ์ว่าการออกสินค้า
ในครั้งนี้ จะสามารถทากาไรเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านเยน ในปี พ.ศ.2568 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ.2560 ด้วยจานวนการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและธุรกิจ
การจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ถึงบ้านขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน
เทรนด์การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ เกิดขึ้นความพยายามในการป้องกันปัญหาที่เกิด
จากการบริโภคอาหาร เพราะ เมื่อผู้ สู งอายุสู ญ เสียความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารลง อาหารและสิ่ ง
แปลกปลอมอาจเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจส่งผลทาให้เกิดโรคตามมา เช่น โรคปอดอักเสบได้ ทางที่ดี
ผู้สูงอายุควรจะรับประทานอาหารอ่อนๆ ที่สามารถทาให้นิ่มด้วยลิ้นหรือบดด้วยช้อนได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป ในปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์
อาหารที่เคยเป็นปัญหาในอดีตได้ เช่น เยลลี่ผลไม้
บริ ษั ท Maruha Nichiro ผู้ ครองสั ด ส่ ว นการตลาดอั น ดั บ หนึ่ งในตลาดอาหารแช่ แข็ งเชิ งพาณิ ช ย์
สาหรับการบริบาล ได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ในรูปแบบมูสโฮมเมดใส่ผักเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ใน
ขนาดบรรจุ 30 กรัม ซึ่งสามารถได้รับคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าอาหารปกติ 50 กรัม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องปั่นผสมอาหารมาช่วยในการจัดเตรียม จึงยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างครบถ้วน ต่างจากอดีต ที่คุณค่าทางอาหารจะลดลงเมื่อใช้เครื่องปั่นผสมอาหาร

ด้วยกรรมวิธีการปรุงที่ง่ายดาย เพราะ เป็นอาหารพร้อมรับประทานเพียงแค่วางทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้อง
ก็สามารถนามารับประทานได้ อาหารชนิดนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานบริบาลและโรงพยาบาล ในการนามา
เป็นทางเลือกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ และ
สร้างความเพลิดเพลินในการรับประทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดสินค้าอาหารเพื่อการบริบาลได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในช่ ว ง 1-2 ปี ที่ ผ่ า นมา นาย Mr. Satoshi Ozawa ผู้ จั ด การทั่ ว ไปของส านั ก งานสาขา
Chugoku-Shikoku กล่าว
นอกจากนี้ บริษั ท ในเครือ ของ Maruha Nichiro คือ บริษั ท Yayoi Sunfoods มีกาหนดการเปิ ด
โรงงานสาหรับผลิตอาหารบริบาลผู้สูงอายุและแช่เย็นแห่งใหม่ที่เมือง Kesennuma จังหวัดมิยางิในฤดูใบไม้
ร่วงปี พ.ศ.2563 เนื่องจากประธานบริษัท Maruha Nichiro นาย Shigeru Itoh เล็งเห็นว่าธุรกิจอาหารเพื่อ
การบริบาลเป็ นหนึ่ งใน กลยุทธ์ส าคัญในการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมอีกว่า "การบริโภค
อาหารที่อร่อยเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งของการดารงชีวิต ซึ่งปัจจัยนี้จะกลายปัญหาใหญ่ขึ้นตามสภาพของความ
รุนแรงของสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น"
จากข้อมูลของเศรษฐกิจของบริษัทวิจัยฟูจิ ตลาดอาหารสาหรับการบริบาลของประเทศญี่ปุ่นในปี
พ.ศ.2562 ปี อยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนล้านเยน (ข้อมูลอิงตามการมูลค่าการจาหน่ายของผู้ผลิต) โดยคาดว่าในปี
พ.ศ. 2568 มูลค่าตลาดจะเติบโตถึงประมาณ 2 แสนล้านเยน ซึ่งปัจจุบันร้อยละ 90 ของตลาดทั้งหมด ล้วน
เป็ นอาหารส าหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริบาล อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ่น ได้ดาเนินนโยบายและ
ส่งเสริมการรักษาพยาบาลในบ้านของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาจากการขาดแคลนเตียง
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการรักษาพยาบาลในบ้านของผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มเพิ่ม
ขื้น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวเคลื่อนไหวต่อการเปิดและทาการตลาดของบริษัทต่างๆ เช่น ปลายปี พ.ศ.
2561 บริษัท Kewpie ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารบริบาลผู้สูงอายุ เช่น สตูว์ครีม หัวไชเท้าราดซอสราดหน้าผสม
เนื้ อปู (Daikon no kaniankake) ลงในผลิตภัณ ฑ์อาหารแช่แข็งจากสามเป็นห้ าชนิด โดยผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร
ดังกล่าวล้วนเป็นอาหารที่รับประทานง่าย เพราะ สามารถบดเคี้ยวด้วยลิ้นได้ จึงสามารถรับประทานได้แม้แต่
ผู้สูงอายุที่มปี ัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยว โดยอาหารหนึ่งชนิดจาหน่ายที่ 275 เยน (ประมาณ 80 บาท)
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 ประเทศญี่ปุ่นจะมีหน่วยครัวเรือนที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนถึง
หนึ่งในสี่ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขนส่งสิ นค้าสู่ครัวเรือนตามมา
โดยสภาวการณ์ในปัจจุบันของตลาดการจาหน่ายอาหารสาหรับการบริบาลนั้น มีการวางจาหน่าย ณ ร้านค้า
ปลีก เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตในปริมาณและมีชนิดผลิตภัณฑ์วางจาหน่ายที่ไม่มากนัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ผลิต
อาหารไม่ได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หากมีสนับสนุนการเพิ่มบริการ
ร้ า นอาหาร เช่ น Chain Restaurant เพิ่ ม มากขึ้ น ก็ จ ะสามารถดึ ง ดู ด และเพิ่ ม ความสะดวกสบายของ
กลุ่มเป้าหมายได้
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