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 ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Weekly News from China) 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว                     
ประจ าวันที่ 3-9 มิถุนายน 2562 

 
ตลาดกลุ่มสตรีวัยเกษียณและผู้สูงอายุก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 
 ทุกวันนี้เมื่อกล่าวถึงการบริโภคหลายๆ คนนึกถึงการบริโภคของคนรุ่นใหม่เพราะดูเหมือนว่าการที่จับจุดบริโภคกลุ่ม
วัยรุ่นได้นั้นเปรียบกับการคว้าแหล่งเงินแห่งอนาคตได้ แต่โลกธุรกิจทีม่ีความหลากหลาย ทุกกลุ่มตลาดมีมูลค่าและหลาย
กลุ่มอาจถูกมองข้าม การเล็งเห็นกลุ่มตลาดนี้เทียบได้กับการค้นพบเหมืองแร่ก็ว่าได้ เช่น กลุ่มสตรีวัยเกษียณชาวจีน 
 ภาพที่ท าให้คนนึกถึงเก่ียวกับสตรีวัยเกษียณชาวจีนก็คือพวกเขาชอบจับกลุ่มเต้นร ากัน ณ ลานกิจกรรมเป็นกิจวัตร
และชื่นชอบการต่อรองราคาสินค้า โดยเฉพาะวัยกลางคนขึ้นไปก่อนซื้อสินค้าต้องเปรียบเทียบราคาจากหลายร้าน ซึ่งไม่
เป็นที่ต้อนรับจากร้านค้าและนักธุรกิจต่างๆ เนื่องจากพวกเค้าใช้เงินยาก ในขณะที่คนหนุ่มสาวใช้จ่ายง่ายเพื่อตามแฟชั่น
และใช้เงินในอนาคต และร้านยอดฮิตยังต้องอาศัยคนหนุ่มสาวผู้เต็มใจรอคิวถึงชั่วโมงสองชั่วโมงเพ่ือที่จะซื้อ "ชานม" สัก
แก้ว 
 แต่ไม่เสมอไป ตามรายงานสุภาพสตรเีกษียณท่านหนึ่งชุดเต้นร าของเธอราคาสูงถึง 4000 หยวน และนี่เป็นเพียงหนึ่ง
ชุดเท่านั้น เนื่องจากสุภาพสตรีท่านนี้ใช้เงินในการสั่งตัดชุดกระโปรงเต้นร าไปแล้วถึง 60,000 หยวน ไม่เพียงสตรีสูงวัย
ท่านนี้เท่านั้นที่ใช้จ่ายไปกับชุดเต้นร าแบบนี้ ส าหรับสตรีสูงวัยชาวจีนที่เต้นร า ณ ลานจตุรัส ชุดกระโปรงเต้นร ากลายเป็น
ความต้องการข้ันพ้ืนฐาน จาก "รายงานวิจัยอุตสาหกรรมกลุ่มการเต้นร าลานจตุรัส" แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเต้นร าลานจตุรัส ได้แก่ เสื้อผ้า ล าโพงและเครื่องฉายวิดีโอ มียอดขายรายเดือนมากกว่า 25 ล้านหยวนใน
อีคอมเมิร์ซ Taobao ขณะที่ยอดขายออฟไลน์ขั้นต่ าเป็น 10 เท่าของยอดขายออนไลน์ และการแข่งขันเต้นร าลานจตุรัส
ประจ าปีก็ก าลังเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ตามประมาณการขั้นต่ าเบื้องต้นในปัจจุบันผู้เต้นร าลานจตุรัสในประเทศจีน
มีจ านวนประมาณ 100 ล้านคน และมูลค่าธุรกิจเกีย่วกับการเต้นร านี้สูงถึง 2 พันล้านหยวน 
 นอกจากนี ้การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงวัยก็เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ในเดือนกรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น
และสถาบันวิจัย Tencent ได้เปิดตัวรายงานการวิจัยร่วมในหัวข้อเกี่ยวกับ "การใช้ชีวิตผ่านช่องทาง wechat ของ
ผู้สูงอายุและการกระจายข้อมูลที่เกิดจากการใช้ WeChat ของผู้สูงอายุต่อครอบครัว" แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุ
กระตือรือร้นในการเข้าสู่โลกดิจิตอล จากตัวเลขการใช้งาน WeChat ในกลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 1399 คนทีไ่ด้รับการส ารวจ
มีการใช้งาน WeChat ถึง 49.6% 
 อีกหนึ่งตัวอย่างของวิสาหกิจเริ่มต้นหรือStartup บริษัททีพั่ฒนามินิโปรแกรมใช้ง่ายเพ่ือเปลี่ยนรูปถ่ายและวิดีโอ
ขนาดเล็กให้กลายเป็นวิดีโอซาวด์แทร็กเผยแพร่ในชุมชนออนไลน์ บริษัทพบสิ่งที่น่าสนใจคือบริการสร้างอัลบั้มรูปอย่าง
ง่ายผ่าน WeChat มินิโปรแกรมนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้กลุ่มนี้
เกินกว่า 80% จากนั้นบริษัทได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนแบบคิดค่าใช้จ่ายในรายการที่เป็นที่นิยมของผู้สูงอายุในมินิ
โปรแกรม เช่น การเขียนลายเส้นอักษรจีน(笔画)อย่างง่ายและการถ่ายภาพ  หลักสูตรเหล่าได้รับการสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนอย่าง
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ต่อเนื่อง บริษัทจึงมั่นใจว่าจะพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านอ่ืนๆ ของกลุ่มบริโภคกลุ่มนี้
ต่อไป 
 จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 ประชากรจีนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 249.49 ล้านคนคิดเป็น 17.9% 
ของประชากรทั้งหมด ในกลุ่มนี้ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจ านวน 166.58 ล้านคนคิดเป็น 11.9% หากเราสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนี้และพัฒนาธุรกิจการช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว บริหารสินทรัพย์และบ านาญ ธุรกิจความงาม 
การดูแลสุขภาพและสาขาอ่ืน ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน ธุรกิจของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเป็นตลาดขนาดใหญ่หลักล้านล้านหยวน 
 นักสังคมวิทยาพบว่า เนื่องจากไม่มีแรงกดดันด้านการท างานหลังจากเกษียณและลูกๆก็เติบโต ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลา
และค่าใช้จ่ายในการดูแลมากอีกต่อไป ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงเข้าช่วง "ปลดปล่อย" และก่อให้เกิดกิจกรรมใหมบ่ทบาทใหม่ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองและท าในสิ่งทีต่้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เกิดหลังจากปี 2493 เป็นต้นไป มีจิตใจที่
เปิดกว้างมากกว่าผู้สูงวัยในอดีตและกระตือรือร้นกับการใช้ชีวิตมากขึ้น อีกท้ังหลายคนมีสุขภาพที่ดีข้ึนผ่านออกก าลังกาย
และกิจกรรมต่างๆ ยิ่งยินยอมที่จะใช้จ่ายมากข้ึน 
 ในประเทศญี่ปุ่นขนาดของตลาดผู้บริโภคสูงอายุมีมูลค่ามากกว่า 5.5 ล้านเหรียญหยวน ซึ่งการบริโภคจากสถาบัน
บ าเหน็จบ านาญเชิงพาณิชย์(บ้านพักคนชรา)ของญี่ปุ่นมีมูลค่าเพียงหมื่นล้านหยวน ในขณะที่การบริโภคในส่วนอื่นๆของ
ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีมูลค่าเกินกว่าตลาดของบ้านพักคนชรา ซึ่งการบริโภคส่วนอื่นๆเหล่านี้ได้แก่ การเพ่ิมเติ่มความรู้
และวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ความบันเทิง การท่องเที่ยว เสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย การออกก าลังกายและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 ศักยภาพการบริโภคของสตรีวัยกลางคนและสตรีสูงอายุของญี่ปุ่นนั้นสูงมาก จากผลการส ารวจของชิเซโด้พบว่าการ
บริโภคเครื่องส าอางของสตรีญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็น 46.7% ของตลาดทั้งหมด ในขณะที่ Curves ซึ่งเป็น
ศูนย์ออกก าลังกายส าหรับสตรีจากอเมริกา เติบโตถึง 1,625 สาขาในญี่ปุ่นในระยะเวลา 10 ปี มีจ านวนสมาชิกถึง 
710,000 ราย โดยมีอายุเฉลี่ยของสมาชิกที ่61 ปี อาจกล่าวได้ว่าสตรีสูงวัยญี่ปุ่นได้เป็นส่วนหลักในการพัฒนาธุรกิจของ 
Curves ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว 
 ในความเป็นจริงไม่เพียงกลุ่มสตรีวัยเกษียณเท่านั้นที่เป็นตัวแทนกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ แต่ยังรวมถึงกลุ่ม
เยาวชน เช่น กลุ่มวัยรุ่นเมืองรอง กลุ่มคนโสด การจ าแนกกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะเหล่านี้ที่มีศักยภาพทางเศรฐกิจแตย่ังถูก
ละเลย  เปิดช่องว่างทางการตลาดจ านวนมากที่รอการเติมเต็ม 
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แปลและเรียบเรียงโดยสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
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