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Grand Generation ผู้สูงอายุญ่ีปุ่นหัวใจแอคทีฟ 
 ประเทศญีปุ่่น เป็นประเทศทีม่ีสัดส่วนของผู้สงูอายุเป็นจ านวนมาก จากข้อมลูของ Ministry 
of Internal Affairs and Communication เมื่อเดือนตลุาคม 2554 ประชากรชาวญี่ปุ่นมีจ านวนทัง้สิ้น 
127.8 ล้านคน ในจ านวนน้ัน มีผู้สูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) จ านวน 29.75 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
โดยเป็นเพศชาย 2.47 ล้านคน และเพศหญงิ 16.78 ล้านคน  
    จากตัวเลขดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่า กลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุม่ที่มสีัดส่วนมากในตลาดญีปุ่่น 
และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พฒันามากขึ้น และจ านวนเด็กเกิดใหม่
ที่มีน้อย ดังนั้น ผูส้่งออกไทย ควรที่จะให้ความสนใจเจาะตลาดสินค้าผู้สงูอายุในประเทศญีปุ่่น ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพและมีปริมาณการใช้จ่ายทีสู่ง   
 ห้างอิออน ซึ่งเป็นกลุ่มห้างขายปลีกอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ได้เริ่มจบัตลาดสินค้าผูสู้งอายุญี่ปุ่น
เป็นกลุ่มแรกอย่างชัดเจน โดยใช้ศัพท์ว่า Grand Generation (ช่ือย่อ G.G.) เป็นศัพท์ใหมท่ดแทนค าว่า 
Senior และ Silver ค าว่า Grand Generation นี้ ริเริ่มใช้โดย Prof. Koyama Kundo ซึ่งเป็น
ศาสตราจารย์จาก Tohoku University of Art & Design และนักเขียนบทละครช่ือดัง โดย Grand 
Generation ไม่ได้หมายถึงผู้สูงอายุทั่วไป แตเ่จาะจงกลุม่ผูสู้งอายุทีม่ีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์สงู มีทรัพย์สินส่วนตัว และมรีสนิยมที่ดี โดยค าว่า Grand นอกจากจะมาจากค าว่า 
Grandfather / Grandmother แล้ว ยังใช้ในบริบทอื่นๆ เช่น Grand piano ซึ่งเป็นเปียโนที่ดีทีสุ่ด 
Gran slam การแข่งขันเทนนิสรายการที่ยิ่งใหญท่ี่สุด เป็นต้น ดังนั้น ค าว่า Grand ในที่นี้ จึงมีความ
หมายถึงสิ่งที่น่าเคารพ สิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ด ระดบัสงูสุด  
 ในความหมายของห้างอิออน วัย Grand Generation (หรือ G.G.) จะหมายความถึงผูสู้งอายุ
ที่อายุมากกว่า 55 ปี ซึ่งใช้ชีวิตที่ผ่านมาทุ่มเทกบังานบริษัทหรืองานบ้านเป็นส่วนใหญ่ และปจัจุบัน 
ก าลังเริม่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตนเองมากข้ึน นิยมไปเที่ยว และมกีารรบัรู้และเรียนรู้ใหม่ๆ  ไม่ใช่หมายความถึง
ผู้ที่มีอายุมากเพียงอย่างเดียว   
 อิออน ได้ต้ังเป้าการเจาะตลาดกลุม่ Grand Generation ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้  

1. สินค้า เช่น สินค้าอาหาร จะเน้นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น สินค้า Organic สินค้า
เครื่องส าอาง เช่น เครื่องส าอางตอ่ต้านริ้วรอย สินค้าแฟช่ัน จะเน้นแฟช่ันทีส่มัยใหม่ คล่องแคล่ว ไม่ดู
ล้าสมัย เป็นต้น โดยจะเน้นสินค้าที่ช่วยให้กลุม่ G.G. ใช้ชีวิตที่สอง (Second life) ได้อย่างมีความสุขและ
มีคุณภาพ   

2. พ้ืนท่ีขายสินค้า จะจัดพื้นที่ขายสินค้าที่โล่ง แสงสว่างพอดีแก่สายตา และสะดวกแก่การ
เลือกซื้อ   

3. Shopping center เน้นการสร้าง Shopping center เพื่อกลุ่ม G.G. โดยเฉพาะ ทั้งนี้   
อิออนได้เริม่เปิดตัว Grand Generation’s Mall ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ อิออน 
สาขา Kasai ช้ัน 4 ทั้งช้ัน โดยในจุดศูนย์กลางไดจ้ัดเป็นร้านกาแฟ Café Ko-U-An ซึ่งเป็นร้านกาแฟแรก 
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ที่อิออนเป็นผู้ด าเนินการ มีที่อ่านหนังสือและวางคอมพิวเตอร์ (รวมทัง้แท็บเล็ต) มีโรงเรียนสอนกจิกรรม
ต่างๆ เช่น การถักไหมพรม เป็นต้น และมีฟิตเนสให้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยใช้แนวความคิดว่า 
สถานที่ทีผู่้ใหญจ่ะสนุกสนานกับ“ตัวเอง” 

4. การบริการ นอกเหนือจากสินค้าแล้ว ยังเน้นเรื่องวัฒนธรรม และการทอ่งเที่ยว เช่น 
ร้านอาหารที่เหมาะกับกลุ่ม G.G. โรงเรียนสอนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การเต้นร า งานฝีมอื 
การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และมีการขายท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  

ทั้งนี้ อิออน ได้จัดงานแสดงสินค้า Grand Generation’s Collection in Tokyo 2013 เป็น
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าจ านวนมาก 
แบ่งเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มท่องเที่ยว 8 คูหา (2) กลุ่ม Life สินค้าเพื่อสนับสนุน 
Second Life เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรอืนที่ใช้งานง่าย ที่นอน ของแต่งบ้าน 7 คูหา (3) กลุม่ความ
งาม เช่น เครื่องส าอาง 8 คูหา (4) กลุ่มวัฒนธรรม เช่น ร้านหนังสือ โรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆ สัตว์
เลี้ยง 9 คูหา และ (5) กลุ่มอาหาร 8 คูหา 

การบุกตลาดผู้สงูอายุในรปูแบบนีข้องอิออน มสีาเหตุจากการวิเคราะห์ตลาดกลุ่มนี้ ว่ามี
ศักยภาพ มีความสามารถในการใช้เงิน เนื่องจากหมดภาระเรื่องครอบครัวแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็น
จิตวิทยาในการกระตุ้นการบริโภค เนื่องจากเป็นการแนะน า Lifestyle ใหม่ๆ ทีจ่ะน าไปสู่การจับจ่าย  
ใช้สอย และใหผู้้สงูอายุรูส้ึกดีที่ไดเ้ป็นกลุ่มพิเศษ ไม่ใช่คนสูงอายุทั่วไป เพราะผูสู้งอายุมกัไม่ชอบถูก
เรียกว่าชราภาพ เป็นการสร้างและช้ีน าความต้องการใหม่ๆให้ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้
ด าเนินการเป็นปีที่สอง และเป็นการขยายการด าเนินการจากปีทีผ่่านมา 

แนวโน้มตลาดสินค้าผูสู้งอายุญี่ปุ่นเป็นตลาดที่น่าสนใจ โดยสินค้าที่ผูส้่งออกไทย มักจะนึกถึง
เมื่อกล่าวถึงผูสู้งอายุ เช่น อาหารเค้ียวง่าย แต่อาหารเค้ียวงา่ยอย่างเดียวคงไม่พอส าหรับตลาดญีปุ่่น คง
จะต้องมีรสชาดที่ดี มีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมกบัวัย และท าจากสินค้าปลอดสารพิษ หรอืเมือ่พูดถึง
เสื้อผ้า อยากให้คิดถึงเสื้อผ้าทีม่ีสไตล์ ทันสมัย ดูดี ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใส่ไปตลาดหรือไปวัด ดังนั้น ตลาดสินค้า
ผู้สงูอายุของญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุม่ Grand Generation หรอืผู้สงูอายุหัวใจแอคทีฟ จงึเป็นตลาดใหม่ที่
น่าสนใจ ซึ่งสินค้าสง่ออกของประเทศไทยมีศักยภาพในตลาดน้ี อย่างไรก็ดี ควรที่จะต้องเข้าใจถึง
โครงสร้างของผูบ้รโิภคในตลาดนี้รวมถึงความต้องการให้ลกึซึ้ง เพื่อจะได้สง่ออกสินค้าทีเ่หมาะกับ
ผู้บริโภคในตลาดได้อย่างถูกต้อง 
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