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แนวโน้มกลุ่มสินค้ำผู้สูงอำยุและผู้ทุพพลภำพในญ่ีปุ่น
สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสังคมญี่ปุ่น
จ ำนวนประชำกร และ แนวโน้มอัตรำส่วนผู้สูงอำยุในญี่ปุ่น

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงการปกครองและการสื่อสารภายในประเทศญี่ปุ่น ณ เดือน
กันยายน 2563 *1 พบว่า จ านวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยในญี่ปุ่นมี 125.80 ล้านคน ซึ่งมีอัตราส่วนลดลงร้อยละ  
0.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า ในขณะที่มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปี ขึ้นไป) อยู่ 36.16 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 28.74 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ทั้งนี้หากอ้างอิงเอกสารรายงานที่จัดท าโดยส านักคณะรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น ปี 2563 *2 จะพบว่าอัตราส่วนผู้สูงอายุในญี่ปุ่น (อายุ 65 ปีขึ้นไป) เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ ปี 2493 ที่อยู่ที่
ร้อยละ 4.9 และ เพ่ิมสูงขึ้นจนในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 26.6 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอัตราส่วนจะเพ่ิมสูงขึ้นไปจนถึงร้อย
ละ 38.4 ในปี 2608 ในขณะที่หากพิจารณาจ านวนประชากรท้ังหมดในญี่ปุ่นจะพบว่า เริ่มมีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่
ปี 2558 เนื่องจากประชากรวัยท างานที่ลดลง และ ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ าในญี่ปุ่น จึงท าให้ญี่ปุ่นก าลังเผชิญกับ
เกิดปัญหาสังคมผู้สูงอายุนั่นเอง
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*2: ที่มา จาก เอกสารจัดท าโดยส านักงานคณะรฐัมนตรญีี่ปุ่น White paper ปี 2563 เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” 
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

แผนภูมิแสดงแนวโน้มอัตราส่วนประชากรช่วงอายตุ่างๆ ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2493 (ค.ศ. 1950) จนถึง คาดการณ์ปี 2608 (ค.ศ. 2065)
ท่ีมา: เอกสารจัดท าโดยส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น White paper ปี 2563 เร่ือง “สังคมผู้สูงอายุ” 
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

*1: ที่มา จาก เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงการปกครองและการสื่อสารภายในประเทศญี่ปุ่น 
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html


การบริโภคโดยรวมของผู้สูงอายุก าลังขยายตัวสูงถึง 100 ล้านล้านเยน*1 (ประมาณ 28.4 ล้านล้านบาท) ทั้งนี้
ในขณะที่ปัจจุบันยังมีการเรียกร้องให้ลดค่าเบี้ยประกันสังคมลง จึงน าไปสู่โอกาสทางธุรกิจส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การ "ป้องกัน" และ "การรักษาสุขภาพ" ตลอดจนสินค้าส าหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ทั้งสินค้ากลุ่มอาหาร
ส าหรับอุปโภคบริโภค และ สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย

มูลค่ำกำรตลำดสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรดูแลรักษำพยำบำล (Nursing care) ผู้สูงอำยุ และ ผู้ทุพพลภำพ
จากการส ารวจของบริษัท Fuji Keizai Market Research & Consulting Group ที่ประกาศในวันที่ 12 

มีนาคม 2564 *2 ว่าได้ท าการส ารวจตลาดสินค้าและบริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุใน
ญี่ปุ่น โดยแยกประเภทออกเป็น 8 ประเภท รวม 41 รายการ พบว่ามูลค่าตลาดโดยรวมในปี 2563 ประมาณการว่า
จะอยู่ที่ 8 แสนล้านเยน (ประมาณ 2.3 แสนล้านบาท) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โอกาสในการออกนอกบ้านลดลง การใช้บริการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ทุพพลภาพ เช่น การดูแลรายวัน (Day care service) ลดลง นอกจากนี้รายการสินค้าที่ครอบคลุมในประกันการ
ดูแลรักษาพยาบาล (Nursing care) และ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ยังปรับลด
รายการลงด้วย ในขณะที่สินค้าในชีวิตประจ าวัน ทั้งสินค้าใช้แล้วหมดไป (Consumable goods) สินค้าและบริการ
เกี่ยวกับภาวะเปราะบาง (Frailty) การเฝ้าระวัง และ เทคโนโลยีการดูแลรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าตลาดจะมีขนาดเล็กกว่า 
แต่ก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 คาดว่าจะยังคงมีให้เห็นเช่นเดิมในปี 
2564 แต่ตลาดก็คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อไปเนื่องจากจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี 
2573 คาดว่าตลาดจะขยายตัวเพ่ิมร้อยละ 35.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็น 1.09 ล้านล้านเยน (ประมาณ 3.12 แสน
ล้านบาท) 

ทั้งนี้กลุ่มประเภทสินค้าและบริการที่น่าจับตามองมี 4 ประเภทดังที่แสดงในตารางด้านล่างนี้
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มูลค่ำกำรตลำดสินค้ำผู้สูงอำยุ และ ผู้ทุพพลภำพในญี่ปุ่น

*1: ที่มา จาก บทความเรื่อง “การดูตัวเลขตลาดผู้สูงอายุในญี่ปุ่น” (https://www.projectdesign.jp/201512/aged-society/002561.php)

ตารางแสดงการประมาณการมลูค่าตลาดสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพในป ี2563 และ ปี 2573
(ที่มา: ผลการส ารวจของบริษัท Fuji Keizai Market Research & Consulting Group ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 / https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=21030.pdf&nocache)

ประเภทสินค้าและบริการ ปี 2563 (ประมาณการ) เทียบกับปีก่อนหน้า ปี 2573 (คาดการณ์) เทียบกับปี 2019

เกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ

1.82 แสนล้านเยน 
(5.2 หมื่นล้านบาท)

92.3% 2.66 แสนล้านเยน 
(7.59 หมื่นล้านบาท)

134.8%

เกี่ยวกับภาวะเปราะบาง 9.56 หมื่นล้านเยน 
(2.72 หมื่นล้านบาท)

102.8% 1.27 แสนล้านเยน 
(3.62 หมื่นล้านบาท)

136.6%

เทคโนโลยีการดูแล
รักษาพยาบาล

4.99 หมื่นล้านเยน 
(1.42 หมื่นล้านบาท)

102.9% 7.1 หมื่นล้านเยน 
(2.02 หมื่นล้านบาท)

146.4%

เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 1.07 หมื่นล้านเยน 
(3.05 พันล้านบาท)

113.8% 2.12 หมื่นล้านเยน 
(6.05 พันล้านบาท)

2.3 เท่า

*2: ที่มา ผลการส ารวจตลาดสินค้าและบรกิารด้านการดูแลรกัษาพยาบาลผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในญี่ปุ่นปี 2564 ของ Fuji Keizai Market Research & Consulting Group

https://www.projectdesign.jp/201512/aged-society/002561.php
https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=21030.pdf&nocache
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กลุ่มประเภทสินค้าและบริการที่น่าจับตามองนั้นมี 4 กลุ่มดังนี้
1. เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

หมายถึง ระบบช่วยในการฝึกทักษะ และ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ช่วยในการจัดท าแผนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ี
บ้านพักคนชรา หรือ สถานบ าบัดที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์ และ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย การให้บริการดูแลรายวันเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพมีสัดส่วนสูงในตลาดนี้

ในปี 2563 การใช้บริการดูแลรายวนั (Day care service) ลดลง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19
ส่งผลให้การซื้ออุปกรณ์เก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานให้บริการลดลงด้วย ตลาดในกลุ่มนี้จึงหดตัวลง
เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามตลาดกลุ่มนี้ก็คาดว่าจะขยายตัวในอนาคต เนื่องจากจ านวนสถานให้บริการดูแลรายวันที่
ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทางด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีเพ่ิมข้ึนเนื่องด้วยมาตรการที่ให้ความส าคัญต่อการสนับสนุน
ความเป็นอิสระและการป้องกันความรุนแรงของผู้สูงอายุ ตลอดจนประกันการดูแลรักษาพยาบาลที่มีการเพิ่มในส่วน
ของการปรับปรุงและรักษาไว้ซึ่งทักษะทั้งทางกายและใจ รวมถึงมีการน าอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพมาใช้ในสถาน
ให้บริการขนาดเล็กและคลินิกกระดูกและข้อมากขึ้น
2. เกี่ยวกับภำวะเปรำะบำง

หมายถึง สินค้าจ าพวกอาหารที่ให้โภชนาการที่เพียงพอส าหรับรับมือกับภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ
ซึ่งรับประทานอาหารได้ไม่มากนัก รวมถึงสินค้าดูแลช่องปากเพ่ือให้ช่องปากแข็งแรงสามารถทานอาหารได้ และ
ระบบประเมินและตรวจหาภาวะเปราะบาง ซึ่งการรักษาช่องปากให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ระบบประเมินและตรวจหาภาวะเปราะบางตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งใช้ IT เข้ามาช่วยนั้น ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมาก แม้ว่าตลาดจะมีขนาดเล็ก เนื่องจากการตรวจเกี่ยวกับภาวะเปราะบางเพ่ิงเริ่มมีข้ึนในเดือนเมษายนปี
2563 ในส่วนของสินค้าดูแลช่องปาก คาดว่าในปี 2563 ตลาดจะหดตัว เนื่องจากการใช้บริการดูแลรายวันและ
พยาบาลดูแลตามบ้านที่ให้บริการดูแลเรื่องช่องปากซ่ึงใช้สารให้ความชุ่มชื้นในช่องปากลดลง ในความเป็นจริง
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้บริการดูแลรักษาพยาบาล คนในครอบครัวก็จ าเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องช่องปากของผู้สูงอายุด้วย แต่
เนื่องจากสาเหตุที่ไม่ทราบวิธีการดูแล จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ตลาดหดตัวด้วย ในส่วนของสินค้าอาหารที่ป้องกันภาวะ
เปราะบางซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2563 เนื่องจากความต้องการสินค้าจ าพวก
อาหารเสริมส าหรับป้องกันภาวะเปราะบางและโรคซาร์โคพีเนีย (ภาวะขาดสารอาหาร) ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นตัว
ผลักดันการขยายตัวของตลาดกลุ่มนี้ในอนาคต
3. เทคโนโลยีกำรดูแลรักษำพยำบำล

หมายถึง สินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลซึ่งใช้เทคโนโลยีล้ าสมัย เช่น IT หุ่นยนต์ AI เป็นต้น
เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ปัญหางานที่หนักเกินไป จึงมีการน าเทคโนโลยีการดแูลรักษาพยาบาลเข้ามาใช้
ประโยชน์ ท าให้ตลาดกลุ่มนี้คาดการณ์ว่าจะขยายตัวในระยะยาว

ตลาดกลุ่มนี้ ระบบพ้ืนฐานส าหรับผู้ให้บริการธุรกิจดูแลรักษาพยาบาลจะมีสัดส่วนสูงที่สุด โดยระบบพ้ืนฐาน
นี้ถูกน ามาใช้เนื่องจากความต้องการบันทึกการดูแลรักษาพยาบาลซึ่งใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตที่เพิ่มสูงขึ้น และ เพราะมี
การติดตั้งในสถานให้บริการผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติที่น าระบบสร้างเสริมประสิทธิภาพ AI และ



RPA (Robotic Process Automation) เข้ามาใช้ก็มีการคาดการณ์ว่ามีการขยายตัวด้วย แต่เนื่องจากทักษะการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) และการท าความเข้าใจวิธีการใช้งานของผู้ดูแลรักษาพยาบาลแต่ละบุคคล
แตกต่างกันมาก จึงเป็นอุปสรรคในการท างานที่เพ่ิมข้ึนด้วย
4. เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง

อุปกรณ์และบริการส าหรับการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ในกรณีท่ีผู้สูงอายุหกล้มหรือหลงออกไปนอก
สถานที่

ในปี 2563 เนื่องจากมาตรการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านและการกักตัวอยู่ในบ้านเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 และ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย การไปหาผู้สูงอายุจึงลดลง ครอบครัวที่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุจึงให้ความสนใจในบริการและอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยในการสังเกตการณ์ดูความ
ปลอดภัยของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่บริการเยี่ยมบ้านเพื่อดูความปลอดภัยของผู้สูงอายุขยายตัวช้าลง
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของ
ผู้สูงอายุในครัวเรือนเดี่ยวก็ยังคงเป็นปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบัน บริการในลักษณะเดียวกันที่ไปหาผู้สูงอายุที่บ้าน
และยืนยันความปลอดภัยนั้นยังคงจ าเป็น และ มีแนวโน้มขยายตัว

มูลค่ำกำรตลำดสินค้ำอำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ
จากการส ารวจของบริษัท Fuji Keizai Market Research & Consulting Group ที่ประกาศในวันที่ 22

ธันวาคม 2563 *1 ส าหรับตลาดสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่จ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไปโดยแบ่งประเภท
สินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ของทานเล่นและของหวาน กับข้าว อาหารหลัก และ เครื่องดื่ม พบว่าตลาดอาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุที่ขายในท้องตลาดมีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 แต่ก็ยังคงมีขนาดเล็กแม้ว่าจะมี
ผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้นเรื่อยมาก เนื่องจากต้องแบ่งส่วนแบ่งตลาดกับกลุ่มคนที่ท าอาหารเองที่บ้าน ตลอดจน
ปัญหาที่มีกลุ่มผู้ที่ต่อต้านการรับประทานอาหารส าเร็จรูปพร้อมทานด้วย อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาลในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลตามสถานให้บริการไปสู่รูปแบบการดูแล
รักษาพยาบาลที่บ้านแล้ว ความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นในเรื่องที่ต้องการให้สามารถการปรุงอาหารง่ายขึ้น เนื่องจาก
การที่ผู้หญิงท างานกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแลรักษาพยาบาลในสถานให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ปัญหาการขาดแรงงานคนดูแลรักษาพยาบาลที่ไปเยี่ยมตามบ้าน เป็นปัจจัยผลักดันให้ตลาดมีการขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป

ในปี 2563 ความต้องการของตลาดคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้น เป็นผลมาจากโอกาสในการใช้บริการสถาน
ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลที่ลดลง เนื่องจากการหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-
19 แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ดูแลรักษาพยาบาลก็อยู่บ้านนานขึ้น และ มีโอกาสท าอาหารด้วยตนเองมากขึ้นเช่นกัน
ตลาดสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุจึงไม่ได้ขยายตัวแบบก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตามความต้องการในสินค้ากลุ่ม
นี้ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงคาดการณ์ได้ว่าตลาดจะยังคงขยายตัวต่อไป
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ขยายตัวเป็น 2.78 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 7.94 พันล้านบาท) ซึ่งมีอัตราขยายตัวร้อยละ 77.07 เมื่อเทียบกับปี
2563

หากพิจารณาในสินค้ารายประเภทแล้วจะพบว่า กลุ่มสินค้าเครื่องดื่มที่ตอบสนองต่อความต้องการในเรื่อง
การป้องกันโรคลมแดด โรคซาร์โคพีเนียและภาวะเปราะบาง ซึ่งไม่ต้องแข่งขันกับกลุ่มการท าอาหารทานที่บ้าน
จะเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 60

ส าหรับอาหารหลัก หมายถึงอาหารจ าพวกข้าวหุงสุกพร้อมทาน มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกับกลุ่มการ
ท าอาหารทานที่บ้านได้ง่าย ตลาดจึงจ ากัดเฉพาะกลุ่ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกสบายก็จะใช้
สินค้าเป็นประจ าในแต่ละวัน จึงเป็นตลาดกลุ่มท่ีลูกค้าจะซื้อสินค้าอยู่เสมอๆ

ส าหรับกับข้าว หลายบริษัทได้ออกเมนูสินค้าหลากหลาย แม้ว่าจะต้องแข่งขันกับกลุ่มการท าอาหารทานที่
บ้านเอง แต่ตลาดก็ยังมีความต้องการสูงส าหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ลิ้นบดอาหารให้ละเอียดได้เวลาทาน
อาหารที่ทานได้โดยไม่ต้องเคี้ยว เนื่องจากการปรุงอาหารเองท าได้ยุ่งยากและใช้เวลากว่า เป็นการประหยัดเวลา
ของผู้ดูแลรักษาพยาบาล และความรู้สึกต่อต้านสินค้าเหล่านี้เริ่มลดลง ท าให้ตลาดมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ส าหรับอาหารทานเล่นและของหวาน ถึงแม้ว่าจะต้องแข่งขันกับตลาดสินค้าจ าพวกโยเกิร์ตและเยลลี่ที่ขาย
ทั่วไป แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทานในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ให้โภชนาการทางอาหาร เช่น โปรตีน สูงได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก
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แผนภูมิแสดงมูลค่าตลาดสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุในปี 2562 ประมาณการและคาดการณ์ ปี 2563 / 2568 / 2573
(ที่มา: ผลการส ารวจของบริษัท Fuji Keizai Market Research & Consulting Group ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 / 
https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=20135.pdf&nocache)

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เนื่องจากการป้องกันโรคซารโ์คพีเนียและภาวะเปราะบาง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้าง
โภชนาการ เช่น โปรตีน ท าให้อาหารเสริมในรูปแบบของอาหารเหลวที่ทานใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น "เมย์ บาลานซ์" (เมจ)ิ จึงได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุ
นอกเหนือจากกลุ่มที่ต้องมีผู้ดูแลรักษาพยาบาล ท าให้มูลค่าตลาดในปี 2563 ประมาณ
การอยู่ที่ 1.57 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 4.48 พันล้านบาท) และ ในปี 2573
คาดการณ์ว่าจะ

ผลิตภัณฑ์เมย์ บาลานซ์ (เมจิ) 

https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=20135.pdf&nocache


หากพิจารณาตามช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งประกอบไปด้วยร้านขายยา รา้นขายยาตามใบสั่งแพทย์ การ
ซื้อออนไลน์หรือผ่านแคตตาล็อก ร้านขายปลีกรายใหญ่ สหกรณ์ และ ช่องทางอ่ืนๆ จะพบว่าเกือบร้อยละ 50
ของตลาดสินค้าอาหารจะขายผ่านร้านขายยาทั่วไปในท้องตลาด และรองลงมาเป็นการซื้อออนไลน์หรือผ่าน
แคตตาล็อก

ส าหรับผู้ผลิตสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุหลายรายซึ่งพิจารณาแล้วว่าร้านขายยาและร้านขายปลีกขนาด
ใหญ่ซึ่งสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุมีอัตราการหมุนเวียนต่ า หรือ ขายสินค้าได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอาหาร
ทั่วไป ก็จะให้ความส าคัญกับช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ เช่น Amazon หรือ ในรูปแบบแคตตาล็อกสินค้าครบ
วงจร หรือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้าอาหารส าหรับดูแลรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ

ส าหรับช่องทางจ าหน่ายผ่านแคตตาล็อกนั้น เป็นหนึ่งในช่องทางที่ส าคัญโดยเฉพาะส าหรับผู้ดูแลรักษา
พยาบาลที่ไม่คุ้นเคยกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ กล่าวคือส่วนมากโรงพยาบาลและสถานให้บริการดูแล
รักษาพยาบาลจะแนะน าแคตตาล็อกสินค้าให้ผู้ดูแลรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าในปี 2563 ผู้คนส่วนมากจะหลีกเลี่ยง
การออกนอกบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อผ่านการแนะน าของโรงพยาบาลและ
สถานให้บริการอาจจะลดลง แต่เพราะการซื้อผ่านแคตตาล็อกซ่ึงมีสินค้ามากหลายหลายรายการ ท าให้สะดวกแก่
ผู้ซื้อ จึงคาดว่าตลาดขยายตัวเกือบร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ส าหรับช่องทางจ าหน่ายออนไลน์นั้น หลายบริษัทเปลี่ยนจากการจ าหน่ายผ่านเว็บไซตข์องบริษัทตนเอง
ซึ่งมีต้นทุนในการจัดการสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนมาเป็นช่องทางออนไลน์ที่ขายแบบครบวงจรมาก
ขึ้น โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในร้านค้าทั่วไป ทั้งนี้ส าหรับช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ส าหรับสินค้าเฉพาะ
ทางท่ีเกี่ยวกับดูแลรักษาพยาบาล ปี 2563 ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ มีการสั่งซื้อผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มมาก
ขึ้น และคาดว่าจะเป็นช่องทางที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบประมาณการมูลค่าตลาดสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุส าหรับช่องทางจ าหน่ายผ่านแคตตาล็อกและออนไลน์ (EC) ปี 2563
(ที่มา: ผลการส ารวจตลาดสินค้าอาหารส าหรับผูสู้งอายุในญี่ปุ่นปี 2564 ของ Fuji Keizai Market Research & Consulting Group ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
/ https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=20135.pdf&nocache)

ประมาณการมูลค่าตลาดปี 2563 เทียบกับปีก่อนหน้า

ช่องทางจ าหน่ายผ่านแคตตาล็อก 3.4 พันล้านเยน (9.78 ร้อยล้านบาท) 109.7%

ช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ (EC) 2.6 พันล้านเยน (7.48 ร้อยล้านบาท) 108.3%

รวม 6 พันล้านเยน (1.73 พันล้านบาท) 109.1%

ทั้งนี้อาหารส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการดูแล มีมาตรฐานและเครื่องหมายที่เรียกว่า
Universal Design Food (UDF) แสดงระดับความง่ายในการรับประทานอย่างชัดเจน รับรองโดย
หน่วยงานชื่อ Japan Care Food Conference ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2004 โดยการ
รวมตัวของบริษัทผู้ผลิตอาหารและบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบรวมถึงบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพ่ือช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ืออาหารอ่อนที่เหมาะสมได้สะดวกและตรงตามความต้องการ โดยระดับ
ความง่ายในการรับประทานแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ง่ายต่อการเคี้ยว 2) สามารถใช้เหงือก
บดเคี้ยว 3) สามารถใช้ลิ้นบดเคี้ยว 4) ไม่ต้องเคี้ยว

เครื่องหมาย Universal 
Design Food (UDF)

สินค้ำอำหำรผู้สูงอำยุและผู้ที่ต้องได้รับกำรดูแลในญี่ปุ่น

https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=20135.pdf&nocache


ย่ำนซูงำโม่ (Sugamo) ย่ำนซึ่งมีร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำผู้สูงอำยุจ ำนวนมำก
ซงูาโม่ (Sugamo) เป็นยา่นการคา้ในกรุงโตเกียวท่ีไดร้บัความนิยมจากผูส้งูอายขุองญ่ีปุ่ น ชาวญ่ีปุ่ นจงึ

เรียกวา่ “ฮารุจกุสุ  าหรบัผูส้งูอาย”ุ ถนนสายนีย้าวกวา่ 800 เมตรและมีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น เช่น รา้นอาหาร
รา้นขนม รา้นจ าหนา่ยอาหารสด เสือ้ผา้บรุุษและสตรี รา้นกระเป๋า หมวก เครื่องประดบั รา้นจ าหนา่ย
เฟอรน์ิเจอร์ และ ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยสว่นใหญ่เป็นสินคา้ส าหรบัผูส้งูอายซุึ่งเป็นผูบ้รโิภคกลุม่เปา้
หมายของรา้นคา้ยา่นนี ้

Marketing Report From Tokyo March 2021
โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว

Marketing Report From Tokyo March 2021
โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว

หน้าที่ 7/11

ตารางแสดงตัวอย่างอาหารแบ่งตามระดับความแขง็ หรือ ความง่ายในการรับประทาน ของ Universal Design Food (UDF) 
(ที่มา: https://healthy-food-navi.jp/?post_type=search&p=75)

ตัวอย่างสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายทุี่วางขายบนชัน้วางสินค้าตามร้านขายยาทั่วไปในญี่ปุน่

สินค้ำผู้สูงอำยุ ผู้ที่ต้องได้รับกำรดูแล และ ผู้ทุพพลภำพในญี่ปุ่น

https://healthy-food-navi.jp/?post_type=search&p=75


ตัวอย่ำงร้ำนขำยสินค้ำเฉพำะทำงส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้ทุพพลภำพ
1) Anshin Support Shop (ห้ำง Ito Yokado)
Ito Yokado เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเครือบริษัท Seven & i Holdings Co., Ltd. มี 133 สาขาทั่ว

ประเทศญี่ปุ่น ภายในห้างฯ มีร้านค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายยา
และเครื่องส าอาง ร้านจ าหน่ายสินค้าไลฟส์ไตล์ และ มีร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้สูงอายุชื่อ Anshin Support
Shop (Nursing Care Shop) ที่มีอยู่ใน 98 สาขาของห้างฯ
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ย่านแห่งนี้มีวัดชื่อ วัดโคกันจิ (Koganji temple) มีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องการขอพรให้หายเจ็บป่วย นอกจากนี้ ถนนการค้าสายนี้ยังมีพ้ืนที่กว้างขวาง
พ้ืนถนนไม่ลื่น สะดวกส าหรับการพกพาไม้เท้าและรถเข็น มีที่นั่งพักหลายจุด ซ่ึง
อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ย่านนี้ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุ

ตัวอย่างสินค้าส าหรับผู้สูงอายุที่วางขายในยา่นซูงาโม่ เช่น เก้าอี้ส าหรับผู้สูงอายุ ร่มที่เป็นไม้เท้าได้ในตัว เป็นต้น

ภาพบรรยากาศย่านซูงาโม่

สินค้าส าหรับผู้สูงอายุที่จ าหน่ายภายในร้าน จะเน้นสินค้าที่
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดวก โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) Support การออกไปเที่ยวนอกบ้าน
2) Support การอาบน้ าและการเข้าห้องน้ า
3) Support การรับประทานอาหาร
4) เครื่องนุ่งห่ม
5) Support การพักผ่อนและการนอน

ตัวอย่างสินค้า

• รถเข็นเอนกประสงค์ (Silver Car)
สามารถใสข่องและใชน้ั่งพกัได้ โดยสินคา้นี ้ มีจดุเดน่ คือ สามารถเข็นขา้มพืน้ท่ีมีระดบั
ความตา่งเล็กนอ้ยไดโ้ดยไมส่ะดดุ มีท่ีเสียบไมเ้ทา้และรม่ และ สามารถปรบัระดบัท่ีจบั
ไดถ้ึง 1 เมตร (คนตวัสงูก็สามารถใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบาย)

บรรยากาศภายในร้าน Anshin Support Shop

รถเข็นอเนกประสงค์
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• ไม้เท้าด้ามจับแบบกว้าง (ให้ความส าคัญกับการจับถนัดมือ
ด้วยด้ามจับที่ออกแบบเป็นพิเศษ)

สินค้านี้ มีจุดเด่น 2 อย่าง คือ ใช้วัสดุที่อ่อนโยนต่อมือ และ ด้ามจับ
แบบกว้างท าให้จับได้ถนัดมือ

เส้ือซับในที่ร่วมพัฒนาและผลิตกับ GUNZE

ภาพไม้เท้าด้ามจับแบบกวา้ง

• เสื้อซับในที่ร่วมพัฒนาและผลิตกับ GUNZE
สินค้านี้ มีจุดเด่น คือ ใช้ผ้าทอพิเศษที่สัมผัสนุ่มใส่สบาย ใช้ผ้าพิเศษท่ี
สามารถให้ความอบอุ่น และ ชายเสื้อด้านหลังมีความยาวเล็กน้อย
นอกจากนี้ ยังมีป้ายส าหรับเขียนชื่อ และกระดุมแบบเทปตีนตุ๊กแก
สวมใส่และถอดง่าย

• รองเท้าใส่ในบ้านที่อ่อนโยนต่อเท้า
สินค้านี้ มีจุดเด่น คือ ใช้วัสดุ 2 ประเภทท าให้สวมใส่สบายและกันลื่น
สามารถใช้เครื่องซักผ้าซักได้ (ใส่ตาข่ายซักผ้า) และ มีห่วงส าหรับสอดนิ้ว
สวมใส่ง่าย

รองเท้าใส่ในบ้านที่อ่อนโยนต่อเท้า

• เก้าอ้ีส้าหรับใช้ในห้องอาบน้้าแบบพับได้
สินค้านี้ มีจุดเด่น คือ มีที่วางศอกแบบยกขึ้นลงได้ มียางกันลื่นขนาดใหญ่ที่ขาเก้าอ้ี ปรับ
ระดับได้ 5 ระดับ และ มีเบาะรองนั่ง

เก้าอี้ส าหรับใช้ในหอ้งอาบน้ าแบบพับได้

2) Ogenkidesuka Shop (ห้าง Seibu)
Ogenkidesu Shop เป็นร้านค้าเฉพาะทางที่จ าหน่ายสินค้า

ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Seibu
Ikebukuro ในกรุงโตเกียว ซึ่งจ าหน่ายสินค้าหลากหลายรายการ
กว่า 800 ชนิด อาทิเช่น รถเข็นอเนกประสงค์ เสื้อผ้าที่ออกแบบมา
ส าหรับผู้สูงอายุให้ใส่สบาย ไม้เท้าหลากหลายประเภท อุปกรณ์
ช่วยฟังส าหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เป็นต้น

บรรยากาศภายในร้าน Ogenkidesuka Shop



ทั้งนี้ Ogenkidesu Shop เองก็ไม่ได้เพียงมีช่องทางจ าหน่ายสินค้าหน้าร้านอย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็ยังมี
ช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ด้วย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการออกเป็น ผู้บริโภคท่ัวไป ซึ่งสามารถซื้อสินค้าของ
ร้านได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ Yahoo Shopping และ Rakuten Shopping ในส่วนของลูกค้าที่เป็นบริษัท หรือ
ซื้อในปริมาณมาก ก็มีช่องทางพิเศษเป็นเว็บไซต์ที่ต้องลงทะเบียนพิเศษเพ่ือใช้บริการอีกด้วย

นอกจากร้าน Anshin Support Shop ของห้างสรรพสินค้า Ito Yokado และ Ogenkidesuka Shop ที่ตั้ง
อยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้ว ที่ญี่ปุ่นยังมีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น Health Rent ของ
บริษัท DUSKIN CO., LTD ที่จ าหน่ายและให้เช่าสินค้าส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการดูแล มีสาขาทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น เว็บไซต์ Caretaro ที่เป็นเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้สูงอายุ https://caretaro.com/ เป็นต้น
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ภาพสินค้าต่างๆ ที่วางจ าหน่ายในร้าน Ogenkidesuka Shop: รถเข็นอเนกประสงค์ เส้ือผ้าส าหรับผู้สูงอายุ ไม้เท้าหลากประเภท และ เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น

ช่องทางจ าหนา่ยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ EC Yahoo Shopping และ Rakuten Shopping ส าหรับกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป

ช่องทางจ าหนา่ยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ NETSEA และ SUPER DELIVERY ส าหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท และ ลูกค้าซ้ือขายส่ง

https://caretaro.com/


กลุ่มสินค้าส าหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพในญี่ปุ่นนั้นเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง และมีการ
ขยายตัวเรื่อยมา เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุในสังคม
ญี่ปุ่นเป็นจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ สินค้าที่เปิดตัวออกมาเพื่อท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ
ดีขึ้นส่วนมากได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ทั้งนี้เนื่องจากผลของสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน และ ใช้บริการการดูแลรักษาพยาบาลรายวัน
ลดลง ท าให้ตลาดสินค้าบางอย่างขยายตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามตลาดในภาพรวมก็ยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะ
ขยายตัวได้อีกในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีเปลี่ยนไป โดยการซื้อสินค้าผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์เริ่มมีมากขึ้น สคต. มีความเห็นว่าผู้ประกอบการไทยควรศึกษาสถานการณ์ของตลาดสินค้านี้
ในญี่ปุ่นอย่างละเอียดเพ่ือท าความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และ โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอัน
ใกล้ ทั้งรายละเอียดของสินค้า และ บริการที่มีในญี่ปุ่น เช่น มาตรฐานการจ าแนกระดับความความง่ายในการ
รับประทานส าหรับสินค้าอาหารผู้สูงอายุ ตลอดจนฟังก์ชันต่างๆ ในสินค้าทั่วไปท่ีผู้สูงอายุญี่ปุ่นให้ความสนใจ เช่น
ไม้เท้าที่สามารถใช้เป็นร่มได้ ไม้เท้าที่ปรับขนาด หรือ ออกแบบมาพิเศษเพ่ือให้เหมาะกับมือ เป็นต้น ปัจจัยและ
รายละเอียดพิเศษเหล่านี้ เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการไทยควรศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจในแนวคิด แนวโน้มตลาดเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถ
รับมือกับโอกาสทางธุรกิจในตลาดกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม

Marketing Report From Tokyo March 2021
โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว

Marketing Report From Tokyo March 2021
โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว

หน้าที่ 11/11

อ้างอิง
1. บทความเร่ือง ”ตลาดอาหารผู้สูงอายุ และ แนวโน้มตลาดในปี 2568” (https://www.care-show.com/prediction2025/)
2. บทความเร่ือง “การดูตัวเลขตลาดผู้สูงอายุในญี่ปุ่น” (https://www.projectdesign.jp/201512/aged-society/002561.php)
3. เอกสารจัดท าโดยส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น White paper ปี 2563 เร่ือง “สังคมผู้สูงอายุ” 

(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html)
4. ผลการส ารวจตลาดสินค้าและบริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในญี่ปุ่นปี 2564 ของ Fuji Keizai Market Research & 

Consulting Group (https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=21030.pdf&nocache)
5. ผลการส ารวจตลาดสินค้าอาหารส าหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นปี 2564 ของ Fuji Keizai Market Research & Consulting Group

(https://www.fuji-keizai.co.jp/file.html?dir=press&file=20135.pdf&nocache)
6. รายงานผลการส ารวจตลาดผู้สูงอายุของส านกังานส่งเสริมกรมการค้าในต่างประเทศ กรุงโตเกียว ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2564

ข้อคิดเห็นส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
มีนาคม 2564
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