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 คำ� สำ�คัญ
ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว, 

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำในครั้งน้ีเพื่อศึกษำมุมมองและแนวโน้มของธุรกิจ

ท่ีพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ โดย

เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเห็น

ว่ำ นักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ และกำร

พ�ำนักระยะยำวเป็นทิศทำงท่ีเป็นบวกส�ำหรับกำรท่องเท่ียวไทยและมี

โอกำสเติบโตอีกมำก โดยมีทั้งฝ่ำยที่เห็นว่ำ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนัก 

มฐีำนะดแีละมกัใช้จ่ำยเต็มที ่และฝ่ำยทีเ่หน็ว่ำชำวญ่ีปุน่สงูอำยสุ่วนใหญ่ 

เป็นกลุ่มตลำดระดับกลำง อำศัยเงินบ�ำนำญยังชีพ จึงใช้จ่ำยอย่ำง

ประหยัด ในขณะที่ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมองว่ำธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวฯ ยัง

มีโอกำสเติบโตสูง ส่วนแนวโน้มหลักของธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวฯ ยัง

คงมุ่งเน้นตลำดระดับกลำง รวมท้ังมีโครงกำรจะสร้ำงคอมมูนิตี้ส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุโดยเฉพำะขึ้น เน้นตลำดชำวญี่ปุ่นสูงอำยุระดับบนที่มี

ก�ำลังซ้ือสูง ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรขยำยตลำดขึ้นไปสู่ตลำดระดับบน ซึ่ง

ควรจับตำมองแนวโน้มใหม่นี้ต่อไป 

มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�ว 
สำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

อัญญ์พัศศ� จันทร์ชลอ
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Abstract 

 This study investigated the views and trends 

regarding the long-stay lodging business for the elderly 

Japanese in Chiang Mai. It was a qualitative research, and it 

was found that every interviewee agreed that the elderly 

Japanese are quality tourists and that the long-stay is a 

promising trend in Thai tourism and tends to grow a lot. 

The opinions of interviewees were separated into 2 groups: 

one that saw that the elderly Japanese are well-off and 

usually spend a lot of money, and the other that saw the 

elderly Japanese have a moderate income and live on a 

pension and they have to economize on their expenses. 

The elderly Japanese on the other hand viewed that the 

long-stay business still has high growth opportunity. The 

main trend focused on those with a moderate income. A 

project to build a community center with the focus on the 

elderly Japanese with a high income and high purchasing 

power was seen to be a new trend that focuses on a new 

market. This new trend should be further observed.
Key words

Long-stay lodging 

business, Elderly 

Japanese.
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1. บทนำ�
 ประเทศไทยมีทรัพยำกรด้ำนกำรท่อง

เที่ยวที่หลำกหลำย และกำรท่องเที่ยวก็นับได้ว่ำมี

บทบำทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เพรำะน�ำรำยได้เข้ำประเทศเป็นจ�ำนวนมำกใน

แต่ละปี ช่วยสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ไปสู ่

ภูมิภำค และสำมำรถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ

ฟื้นตัวได้เร็วกว่ำภำคกำรผลิตและกำรบริกำรอื่นๆ 

ดังจะเห็นได้จำกแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่ง

ชำติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งถือเป็นแผนพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวระดับประเทศฉบับแรก ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของ

ไทย โดยมุ ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กิจกรรมนวัตกรรมและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำร

ท่องเที่ยว กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย

ให้นักท่องเที่ยว กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งและ 

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขนั เพือ่ให้สำมำรถสร้ำงโอกำสและแรงจงูใจ 

ในกำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนกัท่องเทีย่ว 

ได ้ (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2554) 

ซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติ 

ให ้กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยำยตลำด 

กำรท่องเที่ยวไปยังกลุ ่มนักท่องเท่ียวแบบพ�ำนัก

ระยะยำว (Long Stay) โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรส่ง

เสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวพ�ำนักระยะยำวแห่ง

ชำติขึ้น และให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

กำรท�ำงำนตำมนโยบำยน้ี (ส�ำนักเลขำธิกำรคณะ

รัฐมนตรี, 2544)

 ในประเทศไทยน้ัน กำรท่องเที่ยวแบบ

พ�ำนักระยะยำวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมีมำนำน

แล้ว โดยกำรท่องเท่ียวรูปแบบนี้แต่เดิมเป็นที่นิยม

ของชำวตะวันตก แต่อย่ำงไรก็ดีในหลำยพื้นที่ได้

เกิดรูปแบบกำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มยิ่งขึ้น ได้แก่

กำรท่องเท่ียวแบบพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับกลุ่มผู้สูง

อำยุ ซึ่งชำวญี่ปุ่นสูงอำยุถือเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว

หลัก ทั้งนี้ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมำ

พ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศมำกขึ้น เป็นเพรำะ

จำกกำรที่ญี่ปุ ่นมีนโยบำยเชิญชวนให้ชำวญี่ปุ ่นสูง

อำยุมำพ�ำนักนอกประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตำม

นโยบำยที่ชื่อว่ำ Silver Columbia 92  เนื่องจำก

ว่ำในเวลำนั้น ญ่ีปุ่นมีแนวโน้มจะกลำยเป็นสังคมผู้

สูงอำยุและจะเป็นภำระหนักส�ำหรับสังคมญี่ปุ่นเอง 

เพรำะแรงงำนประชำกรวัยหนุ่มสำวมีจ�ำนวนลดลง 

อัตรำกำรเกิดลดลง อัตรำกำรตำยลดลง และจะเกิด

กลุ่มผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำก แต่ในระยะแรก นโยบำย

นี้ไม่ประสบผลส�ำเร็จนัก เนื่องจำกชำวญี่ปุ่นเข้ำใจ

ว่ำ เป็นกำรย้ำยถ่ินและผลักภำระกำรดูแลผู้สูงอำยุ

ออกนอกประเทศ ต่อมำรัฐบำลญี่ปุ่นจึงปรับเปลี่ยน

นโยบำยใหม่เป็นกำรออกไปพ�ำนักในต่ำงประเทศ

เป็นระยะเวลำที่นำนขึ้น แต่สุดท้ำยต้องกลับมำ

พ�ำนักอยู ่ในญี่ปุ ่น (Long Stay Foundation)  

(สดุปรำรถนำ ดวงแก้ว, 2555) ท�ำให้นโยบำยนีไ้ด้รบั

กำรตอบสนองมำกขึ้น จนกลำยมำเป็นกำรตั้งมูลนิธิ 

Japan Long Stay Foundation เพื่อให้ค�ำปรึกษำ

และให้ข้อมูลกับผู้ต้องกำรไปพ�ำนักระยะยำวใน 

ต่ำงประเทศ (มิวำ โคชิจิ, 2555) ประกอบกับปัจจัย

ทำงสังคมของญี่ปุ่นเอง ที่สังคมญี่ปุ่นมีลักษณะทำง

วัฒนธรรมท่ีเคร่งครัด เข้มงวดต่อกฎระเบียบมำก 

มีวินัยในกำรอยู ่รวมเป็นกลุ ่ม มีกำรรักพวกพ้อง

เพื่อนร่วมชำติเดียวกับตน (Roger & Ikeno, 2002) 

ท�ำให้ญี่ปุ่นสำมำรถฟันฝ่ำอดทนร่วมสร้ำงชำติใหม่ 

ท�ำงำนหนักเพื่อพัฒนำประเทศหลังภำวะเศรษฐกิจ

ตกต�่ำหลังสงครำมโลกครั้งท่ีสอง ด้วยปัจจัยทำง

สังคมดังกล่ำว ท�ำให้ญ่ีปุ่นสำมำรถพัฒนำจนมีควำม
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

เจริญทำงเศรษฐกิจได้เป็นอย่ำงมำกก่อให้เกิดผล 

กระทบทีส่�ำคัญคอื ในปัจจุบนัญ่ีปุน่เป็นประเทศหนึง่ 

ที่มีค่ำครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

 ในขณะเดียวกนั ญ่ีปุน่ได้กลำยเป็นประเทศ 

แรกของโลกที่ก ้ำวเข ้ำสู ่สังคมผู ้สูงอำยุเต็มตัว  

กล่ำวคือประชำกรญ่ีปุ่นในปีพ.ศ. 2558 มีจ�ำนวน

ทั้งหมด 127 ล้ำนคน ถ้ำคิดจ�ำนวนประชำกรที่

อำยุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ�ำนวนถึง 40 ล้ำนคน หรือ

คิดเป็นหนึ่งในสำมของจ�ำนวนประชำกรญี่ปุ ่น

ทั้งหมด (สรำวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2558) ซ่ึงสอดคล้อง

กับโครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุของโลก ที่ก�ำลัง

เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุตำมหลังญี่ปุ่น นั่น

คือโครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โครงสร้ำงสัดส่วน

ประชำกรเด็ก (อำยุต�่ำกว่ำ 15 ปีลงมำ) กลับลด

ลงเร่ือยๆ จนคำดกำรณ์ว่ำในพ.ศ. 2593 จะเกิด

ปรำกฎกำรณ์ครั้งแรกที่จ�ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุมี

มำกกว่ำจ�ำนวนประชำกรเด็ก ท�ำให้ส่งผลกระทบ

ต่อโครงสร้ำงทำงสังคม เศรษฐกิจ และทำงกำรเมือง 

ซ่ึงเมื่อโครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้

ประชำกรวัยแรงงำนต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ

ประชำกรสูงอำยุเพิ่มมำกข้ึน ประกอบกับสุขภำพ

ของผู้สูงอำยุเริ่มถดถอย อันจะน�ำมำซึ่งค่ำใช้จ่ำยใน

กำรรักษำพยำบำลที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย (Population 

Division, 2015)

 เมื่อประชำกรญี่ปุ ่นสูงอำยุมีจ�ำนวนเพิ่ม

มำกขึ้นและส่งผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ประกอบ

กับค่ำครองชีพที่สูงขึ้นมำก ท�ำให้ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ

ส่วนหนึ่งตัดสินใจไปพ�ำนักระยะยำวที่ต่ำงประเทศ

มำกขึ้น (เฉลิมพล แจ่มจันทร์และอรไท โสภำรัตน์, 

2555) รวมถึงกำรที่ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุเร่ิมมีทัศนคติ

ที่เปลี่ยนไป มีกำรใช้เวลำหลังเกษียณในกำรท�ำงำน

หรือกิจกรรมอื่นๆ แทนที่แต่เดิมจะอยู ่ดูแลบ้ำน

และสมำชิกในครอบครัว รวมถึงกำรขยำยเวลำกำร

ท�ำงำนออกไปอีก แม้จะถึงวัยเกษียณแล้ว ท้ังนี้เป็น

เพรำะกำรสำธำรณสุขและกำรแพทย์ที่ก้ำวหน้ำขึ้น 

ส่งผลให้ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นมีอำยุ 

ยืนนำนขึ้น ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเมื่อเกษียณอำยุแล้ว จะ 

มอีสิระในกำรด�ำเนนิชีวติและหำรูปแบบในกำรใช้ชวีติ 

ที่ใฝ่ฝัน จึงเกิดกำรย้ำยถิ่นฐำนที่อำศัยหรือมำพ�ำนัก

ระยะยำวในต่ำงประเทศ (สุดปรำรถนำ ดวงแก้ว, 

2557)

 จำกกำรสัมภำษณ์กลุ ่มชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุ

ซึ่งให้ข้อมูลว่ำเหตุผลหลักที่ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเลือก

มำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย โดยเลือกจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจุดหมำยหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล

ของกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคือ เพื่อหนี

สภำพอำกำศท่ีหนำวจัดในญี่ปุ่น หนีควำมยำกจน

เพรำะค่ำครองชีพในญี่ปุ่นที่สูงมำก ท�ำให้ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุต้องใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดมำก หนีควำมเหงำ

และโดดเดี่ยว รวมท้ังหนีควำมกดดันในสังคมญี่ปุ่น 

ซึ่งสอดคล้องกับปรำกฎกำรณ์ โซโตะโคโมริ ซึ่ง

เป็นปรำกฎกำรณ์ท่ีชำวญี่ปุ่นจ�ำนวนหนึ่งไม่อยำก

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น หำกแต่ตัดสินใจอพยพย้ำยไป

อยู่ต่ำงประเทศเป็นเวลำนำนๆ หรือไม่กลับญี่ปุ ่น

อีกเลย ปรำกฎกำรณ์นี้มีมำกข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจำก

ในประเทศญี่ปุ่น ค่ำครองชีพสูงมำกและควำมยำก

ล�ำบำกในกำรด�ำรงชีวิตในประเทศท่ีพัฒนำถึงขีดสุด 

กลุ่มคนที่มักออกนอกประเทศคือคนวัยเกษียณที่ไม่

อยำกเผชิญกับควำมเครียดทำงกำรเงินและปัญหำ

ต่ำงๆ และมักเลือกประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง 

โดยเลือกอยู่ในถ่ินท่ีสบำยกล่ำวคือกรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ (อำยะ, 2559)

 นอกจำกนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ตลำด

อุปโภคบริโภคส�ำหรับผู ้สูงอำยุได้เริ่มกลำยเป็น

ตลำดที่มีขนำดใหญ่ขึ้นและมีอัตรำกำรเติบโตท่ีสูง
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ขึ้น ทั้งนี้เป็นเพรำะผู้สูงอำยุมีกำรดูแลสุขภำพที่ดีขึ้น 

มีกำรศึกษำ และมีอำยุยืนมำกกว่ำในอดีต รวมถึง 

เป็นกลุม่ทีมี่อ�ำนำจในกำรใช้จ่ำยส�ำหรับกำรท่องเทีย่ว 

มำกกว่ำนักท่องเที่ยวในวัยอื่น นอกจำกนี้ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุเลือกมำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย เป็น

เพรำะคนไทยมีอัธยำศัยดี สุภำพ เป็นมิตร อำกำศดี 

อบอุ่น มีแสงแดด ค่ำครองชีพไม่สูงมำกนัก อำหำร

และผลไม้อุดมสมบูรณ์ และมีวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงำมอีกด้วย (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

ม.ป.ป.) สอดรับกับข้อมูลที่ระบุว่ำจังหวัดเชียงใหม่

เป็นพ้ืนที่หลักและศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวในภำค

เหนือของไทย อันเน่ืองมำจำกเป็นแหล่งรวมศิลป

วัฒนธรรม มีธรรมชำติที่งดงำม เป็นศูนย์กลำง

กำรคมนำคม กำรศึกษำ ธุรกิจและกำรบริกำร มี

สำธำรณูปโภคที่มีควำมพร้อมที่สุดส�ำหรับรองรับ

นักท่องเที่ยวในภำคเหนือ สภำพอำกำศที่ไม่ร้อน

จัดและเย็นสบำยในฤดูหนำว ผู ้คนเป็นมิตรและ

ไม่ต่อต้ำนชำวต่ำงชำติ ค่ำครองชีพไม่สูงมำกเมื่อ

เทียบกับกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ทั่วโลก รวมถึง

อำชญำกรรมน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชำกร 

(Terlecky & Bryce, 2007)

 จำกข้อมูลของสถำนกงสุลใหญ่ ณ นคร

เชียงใหม่ ซึ่งมีหน้ำท่ีดูแลชำวญี่ปุ่นใน 9 จังหวัดใน

ภำคเหนือตอนบน (ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปำง 

ล�ำพูน เชียงรำย พะเยำ แม่ฮ่องสอน น่ำน แพร่ 

และอุตรดิตถ์) ได้เก็บข้อมูลจ�ำนวนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ 

(อำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ที่พ�ำนักในเขต 9 จังหวัดใน

ภำคเหนือตอนบน โดยจ�ำแนกตำมช่วงอำยุดังนี้

 จ�ำนวนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุท่ีพ�ำนักอยู่ในเขต 

9 จังหวัดในภำคเหนือตอนบนเป็นตัวเลขที่เป็น

ทำงกำร ซึ่งอำจจะมีแบบที่ไปมำระหว่ำง 9 จังหวัด

ในภำคเหนือตอนบนและญี่ปุ่นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

อีกด้วยและเมื่อเจำะจงเฉพำะพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยไม่ได้จ�ำแนกตำมอำยุและวัตถุประสงค์ในกำรมำ

พ�ำนัก จะได้ข้อมูลดังตำรำงต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 1 จำ�นวนช�วญี่ปุ่นที่พำ�นักอยู่ในเขต 9 จังหวัดในภ�คเหนือตอนบน
ช่วงอ�ยุ ช�ย หญิง รวมจำ�นวน ช�ย-หญิง

100 ปีขึ้นไป 3 5 8
90-99 ปี 8 7 15
80-89 ปี 76 23 99
70-79 ปี 554 90 644
60-69 ปี 752 169 921
50-59 ปี 358 77 435

รวมทั้งหมด 1,715 371 2,086

(ที่มำ: สถำนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, [จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์], 2558ก)

ต�ร�งที่ 2 จำ�นวนช�วญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที่ ช�ย หญิง รวมจำ�นวน ช�ย-หญิง

ในเขตอ�ำเภอเมือง 1,348 657 2,005
นอกเขตอ�ำเภอเมือง 577 293 870
รวมจ�ำนวนในจังหวัดเชียงใหม่ 1,925 950 2,875

 (ที่มำ: สถำนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, [จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์], 2558ข)
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

 สอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรวิจัยเอกสำร 

ในภำพรวมที่ว่ำผู้สูงอำยุชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำพ�ำนัก

ระยะยำวในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดย

พิจำรณำได้จำกธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น ธุรกิจที่พ�ำนัก

ระยะยำวตำมหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต 

หัวหิน รวมถึงธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เช่น สนำมกอล์ฟ 

สปำ ท้ังน้ีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุถือเป็นกลุ่มลูกค้ำหลัก

ที่เดินทำงเข้ำมำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย

เป็นจ�ำนวนมำกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย 

(สถำบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์, 2545)

 จำกข้อมลูทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นว่ำประเทศไทย 

โดยเฉพำะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นท่ีหมำยล�ำดับต้นๆ 

ของกำรมำพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

ในต่ำงประเทศด้วยปัจจัยเอื้อต่ำงๆ แล้วนั้น จังหวัด

เชียงใหม่ยังมีเหตุผลทำงประวัติศำสตร์ที่ เกี่ยว

พันกับญ่ีปุ่นอีกด้วย จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบ

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุรำย

หนึ่ง ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่และมำจำกตระกูลเก่ำแก่

ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่ำ ชำวเชียงใหม่สูง

อำยุเคยเล่ำให้ฟังว่ำ ในช่วงสมัยสงครำมโลกครั้ง

ที่สอง ทหำรญี่ปุ่นเข้ำมำอยู่เต็มเมืองเชียงใหม่ แต่

ไม่ได้ก่อควำมเดือดร้อนให้กับชำวเมือง เพรำะเน้น

กำรสร้ำงทำงไปยังพม่ำตำมต่ำงอ�ำเภอ และยังให้

ควำมช่วยเหลือชำวเมืองเชียงใหม่ด้วยกำรแบ่งปัน

ยำรักษำโรคท่ีก�ำลังขำดแคลนให้ด้วย เมื่อญี่ปุ่นแพ้

สงครำมโลกคร้ังที่สอง และเดินเท้ำกลับมำด้วย

ควำมยำกล�ำบำก ป่วยไข้ไม่มีอำหำร ชำวเมือง

เชียงใหม่ได้ให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมเอื้อเฟื ้อ 

เป็นน�้ำใจที่ชำวญี่ปุ่นกล่ำวว่ำต้องตอบแทนบุญคุณ 

สอดคล้องกับข้อมูลจำกเว็บไซต์ของสถำนีวิทยุ

กระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ เมื่อเหตุกำรณ์คลี่คลำยลง 

ชำวญี่ปุ่นได้มีกำรจัดตั้งสมำคมสหำยสงครำมโดย

ทหำรผ่ำนศึกญี่ปุ่นเพื่อตำมหำร่ำงของเพื่อนทหำร

ท่ีถูกฝังไว้ตำมเส้นทำงเดินทัพในเขตเชียงใหม่และ

แม่ฮ่องสอน จนต่อมำได้สร้ำงอนุสรณ์สถำนให้แก่

เพื่อนท่ีเสียชีวิตถึง 18,000 คน และระลึกถึงชุมชน

ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือ โดยที่มีทหำรผ่ำนศึกชำว

ญี่ปุ ่นและคนรุ่นหลังได้เข้ำมำตอบแทนชุมชนใน

ลักษณะต่ำงๆ เช่นกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็กๆ 

หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ  รวมถึง

กำรมีพิธีไว้อำลัย รวมทั้งจัดงำนปอย (งำนบุญ) ร่วม

กับชุมชนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหำรญี่ปุ่นเหล่ำ

นั้นด้วย (สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่, 2557) ท�ำให้ชำวญ่ีปุ่นมีควำม

ผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่ จึงอำจเป็นอีกเหตุผล

หนึ่งท่ีท�ำให้เชียงใหม่เป็นท่ีนิยมในกำรมำพ�ำนัก

ระยะยำวด้วย เพรำะญี่ปุ่นและไทยมีควำมสัมพันธ์

ที่ดีต่อกันมำแต่อดีต จนก่อให้เกิดกำรลงทุนและ

ควำมร่วมมืออย่ำงแน่นแฟ้นในหลำยด้ำนมำอย่ำง

ยำวนำน

 เมื่อชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ท�ำให้

เลือกมำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย โดยเฉพำะ

จังหวัดเชียงใหม่ สถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนัก

ระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีกำรเติบโตค่อน

ข้ำงรวดเร็วในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงได้รับ

กำรสนับสนุนส่งเสริมจำกภำครัฐ เพรำะกำรที่มำ

พ�ำนักด้วยระยะเวลำที่ยำวนำนข้ึน ส่งผลให้มีกำร

ใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึนตำมระยะเวลำท่ีพ�ำนักอยู่ รูปแบบ

ของที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุใน

จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมมำกได้แก่อำคำรชุด 

(คอนโดมิเนียม) และแมนชั่น (เซอร์วิส อพำร์ท

เมนต์) เพรำะมีควำมสะดวกสบำย  ในปัจจุบัน ยัง

ไม่มีชุมชนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในประเทศไทย ที่เป็น

ลักษณะคอมมูนิตี้เต็มรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับศูนย์
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ดูแลผู้สูงอำยุในญ่ีปุ่น ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่ำ

ใช้จ่ำยที่สูงมำกด้วยเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่ำในกำร

เลือกมำพ�ำนักระยะยำวที่จังหวัดเชียงใหม่ของชำว

ญี่ปุ่นสูงอำยุคือต้องกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณภำพชีวิต

ที่ดีที่เหมำะสมกับเงินเกษียณหรือเงินเก็บ ดังนั้น  

ผู ้ศึกษำจึงเลือกศึกษำธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ ที่มีรูปแบบเป็นอำคำรชุด 

(คอนโดมิเนียม) หรือแมนชั่น (เซอร์วิส อพำร์ทเมนต์) 

เท่ำนั้น เพรำะเป็นรูปแบบที่พักที่ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ

นิยมเลือกพ�ำนักระยะยำว

2. วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�
 (1) เพื่อศึกษำมุมมองที่มีต ่อกำรพ�ำนัก

ระยะยำวของชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ 

จำกมุมมองของผู ้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ  

ผู้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และชำว

ญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่

 (2 )  เ พ่ือศึกษำแนวโน ้มของธุ รกิ จที่

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่

3. วิธีก�รศึกษ�
 กำรศึกษำน้ีเป ็นกำรวิ จัยเชิง คุณภำพ 

(Qualitative Research) เนื่องจำกเป็นกำรวิจัยที่

มุ่งเน้นหำค�ำตอบในเรื่องมุมมองและแนวโน้มของ

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุ

ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำก

หลำยแหล่งข้อมูลและหลำยวิธีกำร ทั้งนี้กำรวิจัย

เชิงคุณภำพมีควำมยืดหยุ ่นสูงและมุ ่งเน้นเฉพำะ 

ปรำกฎกำรณ์ที่สนใจในพื้นที่ เฉพำะคือจังหวัด

เชียงใหม่ โดยใช้วิธีกำรศึกษำได้แก่ 

 (1) กำรวิจัยเอกสำร (Documentary 

Research) ได้แก่ วิทยำนิพนธ์ บทควำม หนังสือ 

และข้อมูลในเว็บไซต์

 (2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) จะใช้ทั้งวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง 

(Purposive Sampling) และเลือกแบบแนะน�ำ

ต่อกันไป (Snowball Sampling) โดยมีเกณฑ์กำร

เลือกผู้ให้สัมภำษณ์ดังนี้

 (2.1) ผู ้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

จ�ำนวน 2 ท ่ำน เกณฑ์ในกำรเลือกคือเป ็นผู ้

บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรพ�ำนักระยะยำวของชำวต่ำงชำติและกำร

ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ กำรท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่และ

ส�ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงใหม่ 

 กลุ่มผู้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ เลือก

โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง ทั้งนี้หน่วยงำน

ภำครัฐในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนัก

ระยะยำวของชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุและกำรท่องเท่ียว

ท่ีเก่ียวข้องกับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ มีจ�ำนวน 2 หน่วย

งำนได้แก่ ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่และ

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนจังหวัด

เชียงใหม่ จึงท�ำกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐทั้ง 2 แห่งนี้

 (2.2) ผู้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 

7 ท่ำน เกณฑ์ในกำรเลือกคือ เป็นเจ้ำของธุรกิจ

หรือผู้จัดกำรของสถำนท่ีประกอบธุรกิจท่ีให้บริกำร

ท่ีพ�ำนักระยะยำว (ผู้พ�ำนักจะต้องอยู่ติดต่อกันใน

แต่ละครั้งตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) ที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่พ�ำนักระยะยำวมี

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจเป็นอำคำรชุด (คอนโดมี

เนียม) หรือแมนชั่น (เซอร์วิส อพำร์ทเมนต์) เท่ำนั้น 
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุพ�ำนักอยู่ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 10 

ของจ�ำนวนห้อง และมีพนักงำนอย่ำงน้อย 1 คนท่ี

สำมำรถสื่อสำรภำษำญี่ปุ ่นได้ ในกำรศึกษำครั้งนี้ 

สถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวมีอัตรำกำร

อยู่พ�ำนักระยะยำวของชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุน้อยที่สุด

คือร้อยละ 10 ส่วนสถำนประกอบธุรกิจที่มีอัตรำ

กำรอยู ่พ�ำนักระยะยำวของชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุมำก

ที่สุดคือร้อยละ 100

 ทั้งน้ี ผู ้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

เจ ้ำของสถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

สูงอำยุ จ�ำนวน 3 ท่ำน และเป็นผู ้จัดกำรสถำน

ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว จ�ำนวน 4 ท่ำน 

ทั้งนี้ได้ใช้ทั้งวิธีกำรเลือกแบบเจำะจงและเลือก

แบบแนะน�ำต่อกันไป โดยเริ่มต้นจำกกำรวิจัย

เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ ย่ำนในอ�ำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับกำรกล่ำวถึงบ่อย

ว่ำเป็นย่ำนที่มีศักยภำพส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยชำว

ญี่ปุ่นสูงอำยุคือย่ำนถนนห้วยแก้วและย่ำนถนนช้ำง

คลำน และสถำนท่ีประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุในย่ำนดังกล่ำว จะมีสถำน

ที่ประกอบธุรกิจจ�ำนวน 2 แห่งที่ได้รับกำรกล่ำวถึง

มำก จึงสัมภำษณ์เจำะจงลงไปจ�ำนวน 2 ท่ำนจำก

สถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำว

ญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ จำกนั้นจึงขอให้

ทั้ง 2 ท่ำนช่วยแนะน�ำต่อกันไป ทั้งนี้ผู้ให้สัมภำษณ์

ต้องได้เกณฑ์ส�ำหรับสถำนที่ประกอบธุรกิจท่ีพ�ำนัก

ระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุดังกล่ำวข้ำง

ต้นด้วย ทั้งน้ีจะเป็นสัดส่วนของเจ้ำของสถำนที่

ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวต่อผู้จัดกำรสถำนที่

ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว เป็น 3:4

 (2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 7 ท่ำน เกณฑ์

ในกำรเลือกคือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรท่องเที่ยว/

กำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่น จ�ำนวน 2 

ท่ำน ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักธุรกิจหรืออยู่ในหน่วย

งำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนักระยะยำวของ

ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ จ�ำนวน 4 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกลยุทธ์จ�ำนวน 1 ท่ำน

 ทั้งนี้กำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรท่อง

เที่ยว/กำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น จ�ำนวน 

2 ท่ำน เลือกจำกกำรวิจัยเอกสำรเบ้ืองต้น พบว่ำ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นนัก

วิชำกำรและนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรือบทควำมที่

เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ�ำนวนมำก จึงระบุเจำะจง

ขอสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรท่องเที่ยว/กำร

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น จำกนั้นจึงขอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยแนะน�ำต่อกันไป แต่ท้ังนี้ต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือเป็นนักธุรกิจ

หรืออยู่ในหน่วยงำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนัก

ระยะยำวของชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ จึงได้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกลุ่มนี้จ�ำนวน 4 ท่ำนท่ีมำจำกสภำอุตสำหกรรม

ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สมำคมธุรกิจลองสเตย์

ไทย มูลนิธิเชียงใหม่นำนำชำติ หอกำรค้ำจังหวัด

เชียงใหม่ รวมถึง 1 ท่ำนจำกผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนี้เป็น

เจ้ำของโครงกำรร่วมทุนส�ำหรับคอมมูนิตี้ เซนเตอร์

ส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

นอกจำกนี้ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกลยุทธ์ จ�ำนวน 1 ท่ำน 

เลือกแบบแนะน�ำต่อกันมำ โดยเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน

กลยุทธ์และที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ของสมำคมธุรกิจ

ไทยในกัมพูชำ เพื่อให้มองภำพธุรกิจในมุมกว้ำงขึ้น 

(เนื่องจำกขณะนี้มีโครงกำรลงทุนสร้ำงเมืองญี่ปุ ่น

ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในกัมพูชำ)
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 4.1. มุมมองที่มีต่อก�รพำ�นักระยะย�ว

ของช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่ จ�กมุม

มองผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ ผู ้ประกอบ

ธุรกิจท่ีพำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญ่ีปุ่นสูงอ�ยุใน

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และช�วญ่ีปุ่นสูง

อ�ยุที่พำ�นักระยะย�วในจังหวัดเชียงใหม่

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐ จ�ำนวน 2 ท่ำน ผู ้ประกอบธุรกิจที่

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่ จ�ำนวน 7 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 

7 ท่ำน พบว่ำผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเห็นพ้องกันว่ำ 

นักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนักระยะยำว

ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ

สูง มีก�ำลังในกำรใช้จ่ำยพอสมควร มีก�ำลังเงินที่

แน่นอนจำกเงินเกษียณท่ีได้รับ ส่วนในเรื่องกำรใช้

จ่ำยของชำวญี่ปุ่นสูงอำยุนั้น ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุจะไม่

ได้มองแค่ว่ำถูกหรือแพง แต่มองท่ีควำมคุ้มค่ำกับ

เงินที่จ่ำยไป ดังนั้น รำคำจึงไม่ใช่ตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญ

มำกไปกว่ำสิ่งที่จ่ำยไปคุ้มกับส่ิงที่ได้รับหรือไม่ คือ

เน้นที่ควำมคุ้มค่ำ (มิติในแง่ของควำมรู้สึก) มำกกว่ำ

รำคำ (มิติในแง่ถูกหรือแพง) ดังนั้นถ้ำเป็นกิจกรรม

ท่ีพึงพอใจก็จะยอมจ่ำยเต็มท่ี นอกจำกนี้ ชำวญ่ีปุ่น

สูงอำยุจะไม่ค่อยคิดมำกกับกำรจ่ำยในระยะสั้น 

เช่น กำรตีกอล์ฟ กำรไปสปำ กำรท่องเที่ยว แต่

ถ้ำเป็นกำรจ่ำยในระยะยำวหรือประจ�ำ ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุจะมีกำรค�ำนวณอย่ำงดี เช่น รำคำสถำนท่ี

พ�ำนักระยะยำว (เพรำะเป็นรำยจ่ำยประจ�ำเดือน)  

ค่ำอำหำรหรือวัตถุดิบท่ีใช้ปรุงอำหำร (เพรำะเป็น

รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นทุกวัน)

 อีกทั้งชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุยังเป็นบุคคลที่มี

คุณภำพในแง่ท่ีว่ำมีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย

และกฎระเบียบ สุภำพเรียบร้อย ตรงต่อเวลำมำก 

และดูแลรักษำสุขภำพได้ดีเมื่อเทียบกับผู ้สูงอำยุ

 (2.4) ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนักระยะยำว 

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 ท่ำน เกณฑ์ในกำร

เลือกคือเป็นชำวญี่ปุ่นที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป 

และพ�ำนักอยู่ในเชียงใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 

เดือน โดยมีล่ำมภำษำญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยแปลในกำร

สัมภำษณ์ โดยผู้ให้สัมภำษณ์เป็นชำย 4 ท่ำน และ

เป็นหญิง 1 ท่ำน อำยุผู้ให้สัมภำษณ์ท่ีน้อยที่สุดคือ 

60 ปี และอำยทุีม่ำกท่ีสดุคือ 74 ปี ระยะเวลำท่ีพ�ำนัก 

ระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกัน ระยะเวลำ

ที่น้อยที่สุดคือ 6 ปี ระยะเวลำที่มำกที่สุดคือ 13 ปี

 ทั้งน้ีเน่ืองจำกชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่จะค่อนข้ำงอยู่เป็นกลุ่มเฉพำะ จึงได้รับ

กำรแนะน�ำจำกสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ 

ให้ไปขอสัมภำษณ์กลุ่ม Chiang Mai Long-stay 

Life Club (CLL) ซ่ึงเป็นชมรมผู้สูงอำยุชำวญ่ีปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่ (ที่เป็นทำงกำร) ซึ่งมีจ�ำนวน

สมำชิกกว่ำ 150 ท่ำน ผู ้สัมภำษณ์จึงขอท�ำกำร

สัมภำษณ์ประธำนชมรม CLL แบบเจำะจงลงไป 

รวมถึงสัมภำษณ์สมำชิกชมรม CLL อีก 1 ท่ำน เป็น

จ�ำนวนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่พ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ ที่ตำมเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นและเป็น

สมำชิก CLL จ�ำนวน 2 ท่ำน ส่วนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

ที่พ�ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ อีก 3 ท่ำน

ไม่ได้เป็นสมำชิก CLL โดยได้รับกำรแนะน�ำแบบ

บอกต่อกันมำจำกผู้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้

เพ่ือเป็นกำรกระจำยข้อมูลกันระหว่ำงผู้เป็นสมำชิก

และผู้ไม่เป็นสมำชิกของชมรม CLL ด้วย

4. ผลก�รศึกษ�
 จำกกำรศึกษำ “มุมมองและแนวโน้มของ

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุใน

จังหวัดเชียงใหม่” ได้ผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

ชำติอื่น ประกอบกับทำงญ่ีปุ ่นเองมีนโยบำยให้

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุไปพ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศ 

อันเนื่องมำจำกญี่ปุ ่นมีค่ำครองชีพที่สูงมำก และ

จ�ำนวนประชำกรชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จึงท�ำให้ชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุมีควำมต้องกำรจะย้ำย

ถิ่นฐำนไปพ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศสูงมำก ซ่ึง

จังหวัดเชียงใหม่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ได้ดีในระดับหน่ึง สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน

กับกำรวิจัยเอกสำรของ Muramatsu (2011); กำร 

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.); กรกช นิม่กิตตคิณุ, 

บุญชัย อรรถสกุลชัย และอรุณรัตน์ บัวเผียน 

(2550); จันจิรำ ตันตยำนุสรณ์ (2552); โมโมโกะ 

ทำกิซำวะ (2549); จีรพร ศรีวัฒนำนุกูลกิจและ 

เศกสิน ศรีวัฒนำนุกูลกิจ (2547) และสุดปรำรถนำ 

ดวงแก้ว (2557) ท้ังน้ีอำจเป็นเพรำะกลุ ่มชำว

ญ่ีปุ่นสูงอำยุเป็นลูกค้ำชั้นดีมีคุณภำพสูง เป็นลูกค้ำ

กลุ ่มส�ำคัญส�ำหรับกำรพ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ และมีรูปแบบกำรใช้ชีวิต รวมถึงกำรเลือก

ที่พ�ำนักค่อนข้ำงแน่นอน มีลักษณะควำมช่ืนชอบ

และกำรเลือกสถำนที่ปลำยทำงค่อนข้ำงชัดเจน  

ดังนั้นผลกำรวิจัยจึงออกมำไปในทิศทำงเดียวกัน

 นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ยังเห็นพ้องอีก

ด้วยว่ำ จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพและควำมเหมำะ

สมในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของชำวญี่ปุ ่น

สูงอำยุในเรื่องกำรพ�ำนักระยะยำวได้เป็นอย่ำงดี 

เพรำะจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว

และเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ 

กำรคมนำคม มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ค่อนข้ำงครบ

ถ้วน มีควำมเจริญ ควำมสะดวกสบำย ค่ำครองชีพ 

ไม่สูงมำกนัก มีธรรมชำติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ผู ้คนในท ้องถิ่นมีอัธยำศัยน�้ำใจดีงำม มีควำม 

เป็นมิตรและอยู่ร่วมกันกับควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรมได้เป็นอย่ำงดี

 อย ่ำงไรก็ดี  สิ่ ง ท่ี ผู ้ ให ้สัมภำษณ์อำจมี 

ควำมเห็นแตกต่ำงกันบ้ำง ได้แก่ ตลำดกลุ่มชำวญี่ปุ่น 

สงูอำย ุนัน่คอืในขณะท่ีผูป้ระกอบธรุกิจท่ีพ�ำนักระยะ 

ยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ 

จ�ำนวน 7 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 6 ท่ำน 

(จำกจ�ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่ำน) เห็นว่ำ ในปัจจุบัน 

กลุ ่มชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุเป็นกลุ ่มตลำดระดับกลำง 

ที่ส ่วนใหญ่อำศัยเงินบ�ำนำญเกษียณอำยุในกำร 

ด�ำรงชีพ ดังนั้นจึงประหยัดค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน เช่น 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่พ�ำนักระยะยำว ซึ่งโดยส่วนมำก 

ชำวญีปุ่่นสงูอำยจุะนยิมเช่ำอำคำรชุด (คอนโดมเินยีม) 

หรือแมนช่ัน (อพำร์ทเมนต์) มำก เนื่องจำกมักอยู่

ในท�ำเลใจกลำงเมือง เดินทำงสะดวก และมีนิสัย

เคยชินกับกำรอำศัยอยู่ในอำคำร มำกกว่ำเช่ำบ้ำน

เป็นหลัง มีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุส่วนน้อย ที่ซื้อห้องชุด

เป็นของตัวเองเลย นอกจำกนี้ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุนิยม

ท�ำอำหำรรับประทำนเอง (สถำนท่ีพ�ำนักระยะยำว

จึงมักจะมีพื้นที่ท�ำครัวหรืออุปกรณ์ในห้องครัวให้

เช่น ไมโครเวฟ เตำไฟฟ้ำ เป็นต้น) ซึ่งชำวญี่ปุ่นสูง

อำยุนิยมไปจ่ำยของในตลำดสดมำกข้ึน เพ่ือลดค่ำ

ใช้จ่ำยที่ไม่จ�ำเป็น กำรเดินทำงในเมืองก็ใช้บริกำร

รถบริกำรสำธำรณะ (รถแดง) เป็นต้น แต่ในขณะ

เดียวกัน ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุกลับใช้จ่ำยเต็มที่กับควำม

สุขส�ำรำญใจของตนเช่น กำรไปเล่นกอล์ฟ กำรไป 

สปำ กำรไปท่องเที่ยว เป็นต้น กล่ำวโดยสรุปคือ ชำว 

ญี่ปุ่นสูงอำยุกลุ่มระดับกลำงจะประหยัดค่ำใช้จ่ำย

พื้นฐำนทั่วไป แต่จะใช้จ่ำยเต็มที่กับสิ่งที่ผ่อนคลำย 

และจะใช้จ่ำยต่อเมื่อรู ้สึกว่ำคุ ้มค่ำกับเงินที่จ ่ำย

ไป แม้อำจจะดูรำคำสูงไปบ้ำงส�ำหรับคนพื้นเมือง 

หำกแต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำครองชีพท่ีญี่ปุ่นแล้ว 

รำคำท่ีคนญี่ปุ่นจ่ำยในจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นรำคำ

ท่ีคนญ่ีปุ่นรับได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงำนศึกษำเรื่อง

ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรท่องเท่ียว
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ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่พ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ที่พบว่ำ ปัจจัยเกี่ยวกับอำยุ สถำนภำพ 

กำรรับข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้อ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรท่องเที่ยว ค่ำใช้จ่ำยและกำรเปรียบเทียบ

รำคำสินค้ำและบริกำรมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม

กำรจ่ำยเงิน (วำรัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) ในขณะท่ี

ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงท่ำนเดียวและผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐทั้ง 2 ท่ำน มีควำมเห็นตรงกันว่ำตลำด

กลุ่มชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่เป็นตลำด

ระดับกลำงขึ้นบน เนื่องจำกเห็นว่ำ ชำวญี่ปุ่นสูงอำย ุ

มีก�ำลังเงินสูงมำก มีกำรเก็บออมเงินเป็นอย่ำงด ี

และมีก�ำลังในกำรใช้จ่ำยสูง ในขณะที่ค่ำครองชีพ

ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับญ่ีปุ่น  

แต่ทั้งนี้ ผู้ศึกษำมีควำมเห็นว่ำ สำเหตุที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ำนน้ีมองว่ำชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุเป็นตลำดระดับกลำง

ข้ึนบน เนื่องจำกท่ำนมีควำมเช่ือมั่นและเป็นผู้ร่วม

ลงทุนกับนักลงทุนชำวญี่ปุ ่น ที่จะสร้ำงคอมมูนิตี้

ครบวงจรส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุขึ้นเป็นแห่งแรก

ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นโครงกำรลงทุนขนำด

ใหญ่ โดยจะมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพรั่งพร้อมและ

หรูหรำส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ ในขณะที่ผู้บริหำร

จำกหน่วยงำนภำครัฐทั้ง 2 ท่ำนมีทัศนคติเป็น

บวก มองกลุ่มชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมีเงินเก็บมำกและมี

อ�ำนำจในกำรใช้จ่ำยสูง

 ดังนั้น ในมุมมองของผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐ ผู ้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุ และผู ้ทรงคุณวุฒิต ่ำง

เห็นพ้องกันว่ำจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพและ

ควำมพร้อมส�ำหรับกำรรองรับกำรพ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ และกำรพ�ำนักระยะยำวจะ

เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมเพรำะจะเกี่ยวพัน

กับกำรใช้จ่ำยในหลำยๆ ส่วน เช่น ร้ำนอำหำร กำร

ท่องเที่ยว กอล์ฟ สปำ และระยะเวลำที่อยู่นำนขึ้น 

ย่อมเก่ียวพันกับเงินที่จะใช้จ่ำยในกำรพ�ำนักระยะ

ยำวมำก ยิ่งข้ึน แต่กระนั้น ยังมีควำมคิดเห็นแตก

ต่ำงกันบ้ำง ในแง่กลุ่มลูกค้ำชำวญี่ปุ่นสูงอำยุระดับ

กลำงหรือระดับกลำงขึ้นบน

 จำกกำรสัมภำษณ ์ชำวญี่ ปุ ่ นสู งอำยุ 

จ�ำนวน 5 ท่ำน เป็นชำย 4 ท่ำน หญิง 1 ท่ำน ที่

มีอำยุตั้งแต่ 60-74 ปี และพ�ำนักระยะยำวใน

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ 6-13 ปี และหนึ่งใน 5 ท่ำน

นี้เป็นประธำนชมรม Chiang Mai Long-stay Life 

Club (CLL) ซึ่งถือว่ำเป็นชมรมส�ำหรับชำวญี่ปุ่นผู้

สูงอำยุที่มีขนำดใหญ่ที่สุด มีสมำชิกประจ�ำประมำณ 

150 คน โดยผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ข้อมูลว่ำ ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุโดยทั่วไป จะมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำก่อนกำร

เกษียณ มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน โดยพิจำรณำ

จำกหลำยๆ ปัจจัย ทั้งในด้ำนค่ำครองชีพ ภำษำ 

วัฒนธรรม สังคม ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ต่ำงๆ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุบำงคนที่จะเกษียณอำยุและ

มีควำมพร้อมเรื่องเงินท่ีใช้หลังเกษียณ ก็จะนิยม

ไปฮำวำย แคนำดำ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 

จัดได้ว่ำเป็นท่ีหมำยระดับบน แต่ถ้ำมีควำมพร้อม

เรื่องกำรเงินในระดับกลำงๆ จะคิดถึงไทยหรือ

มำเลเซีย แต่เน้นเรื่องรำคำค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ

เป็นพิเศษ ก็จะคิดถึงเวียดนำมหรือกัมพูชำเป็นต้น 

ส�ำหรับผู้ให้สัมภำษณ์ทั้ง 5 ท่ำน ก่อนตัดสินใจเลือก

มำพ�ำนักระยะยำวท่ีจังหวัดเชียงใหม่น้ัน ทุกคนจะ

ต้องหำข้อมูลก่อน โดยพิจำรณำรอบด้ำน บำงคนหำ

ข้อมูลจำกเพื่อนฝูงท่ีมำอยู่ บำงคนติดต่อผ่ำนบริษัท

ญี่ปุ่น ผ่ำนนำยหน้ำ บำงคนหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เพื่อเปรียบเทียบหลำยๆ ประเทศ และบำงคนมำ

ลองพ�ำนักอำศัยก่อนจะมำอยู่จริงๆ 

 สำเหตุท่ีต้องออกมำพ�ำนักระยะยำวใน

ต่ำงประเทศนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำสำเหตุ

หลักเลยคือค่ำครองชีพท่ีญี่ปุ่นสูงมำก รวมถึงกำร
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

ที่เศรษฐกิจที่ญี่ปุ ่นถดถอยเป็นเวลำนำนติดต่อกัน

มำหลำยปี ส่งผลให้เงินเกษียณอำยุจำกเดิมที่เคย 

ได้ร้อยละ 100 ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 70 โดย

อีกร้อยละ 30 ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุจะต้องเป็นผู้แบกรับ 

ภำระเองเช่นค่ำรกัษำพยำบำลส่วนเกนิ อกีทัง้รฐับำล 

ญ่ีปุ่นยังชะลอกำรจ่ำยเงินบ�ำนำญออกไป กล่ำวคือ

เกษียณอำยุท่ี 60 ปี แต่จะเร่ิมจ่ำยบ�ำนำญเมื่ออำยุ 

65 ปีเป็นต้น

 เหตุผลทำงด ้ำนสภำพแวดล ้อมหรือ 

ทำงกำยภำพท่ีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเลือกมำพ�ำนักระยะ

ยำวในจังหวัดเชียงใหม่ เพรำะมีค่ำครองชีพที่ไม่สูง

มำก แต่ได้คุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถหำวัตถุดิบหรือ

อำหำรที่ส่งตรงจำกญ่ีปุ่นได้โดยง่ำย มีธรรมชำติที่

งดงำม มีทั้งภูเขำ แม่น�้ำ อำกำศที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่น

ในบำงฤดู แต่อบอุ่นกว่ำ เพรำะที่ญี่ปุ่นในฤดูหนำว 

จะหนำวมำกและส่งผลกระทบต่อสุขภำพ โดย

เฉพำะสุขภำพของผู้สูงอำยุ นอกจำกน้ี ยังมีต้นไม้

ใหญ่ มีควำมร่มรื่น มีต้นไม้ในตัวเมือง มีควำมสงบ

เงียบ เหมำะแก่กำรใช้ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็มี

ควำมสะดวกสบำยแบบสังคมเมืองผสมผสำนเข้ำ

ด้วยกัน กิจกรรมที่ชำวญี่ปุ่นชื่นชอบมำกและรำคำ

ไม่แพงเช่น สนำมกอล์ฟ จะมีค่ำบริกำรถูกกว่ำใน

ญี่ปุ่นถึง 3-4 เท่ำ กำรคมนำคมสะดวก มีสนำมบิน

นำนำชำติ มีโรงพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชนท่ี

ได้มำตรฐำน โรงพยำบำลเอกชนหลำยแห่งมีล่ำม

ภำษำญี่ปุ่นไว้คอยบริกำรในเรื่องกำรสื่อสำรเช่น โรง

พยำบำลเชียงใหม่รำม โรงพยำบำลรำชเวช และโรง

พยำบำลลำนนำ

 ส่วนเหตุผลทำงด้ำนสังคมที่ชำวญี่ปุ ่น 

สูงอำยุเลือกมำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ ผู้คนมีอัธยำศัยดี ไม่กีดกันหรือปฏิเสธชำวต่ำง

ชำติ อีกทั้งมีควำมเป็นเอเซียด้วยกัน มีวัฒนธรรม

ใกล้เคียงกันในบำงแง่มุม ส่งผลให้ไม่ต้องปรับตัว

มำกนัก มีควำมปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ  

ในประเทศอืน่ มวัีฒนธรรมประเพณทีีง่ดงำมน่ำชืน่ชม  

มโีบรำณสถำน วดัวำอำรำม และหำกเป็นชำวครสิต์ก็ม ี

โบสถ์ทัง้คำทอลกิและโปรแตสแตนท์ มปีระวตัศิำสตร์ 

ท่ีเก่ียวพันกับญ่ีปุ่น รวมถึงมีกิจกรรมต่ำงๆ ในเลือก

ท�ำ ผ่อนคลำย หรือพัฒนำตนเอง เพรำะชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุเป็นกลุ ่มคนที่มีเวลำว่ำงมำกพอในกำรท�ำ

กิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ตนพึงพอใจ

 นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเสริมว่ำ 

พวกเขำตั้งใจจะพ�ำนักระยะยำวท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ไปตลอด แต่ถ้ำเมื่อใด ที่สุขภำพของตนหรือของ

คู ่ครองเริ่มแย่ เริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็ตั้งใจ

จะย้ำยกลับประเทศ ไปพักท่ีบ้ำนพักคนชรำแทน 

ยกเว้นผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนหนึ่งท่ีต้ังใจจะอยู่ท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ไปตลอด เพรำะได้แต่งงำนกับภรรยำคน

ไทยและตั้งใจจะลงหลักปักฐำนที่นี่

 อำจกล่ำวได้ว่ำ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุท่ีพ�ำนัก

ระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่จะค�ำนึงถึงปัจจัยทำง

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประกอบกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Yoshida (2015) และ

สุดปรำรถนำ ดวงแก้ว (2557)

 4.2. แนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะ

ย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐ จ�ำนวน 2 ท่ำน ผู้ประกอบกำรธุรกิจที่

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่ จ�ำนวน 7 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 

7 ท่ำน ทุกคนเห็นพ้องว่ำ ว่ำธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุนั้น ตัวสถำนที่พ�ำนักระยะ

ยำว (สถำนที่ประกอบธุรกิจ) เป็นจุดขำยที่ส�ำคัญจุด

หนึ่งในกำรตัดสินใจเลือกพักที่ใดที่หนึ่ง ถือได้ว่ำเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องขำยตัวเองให้ผ่ำนก่อน ซ่ึงชำวญ่ีปุ่น
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สูงอำยุจะมุ่งเน้นที่ “ควำมคุ้มค่ำกับรำคำ” กล่ำวคือ 

ไม่ใช่แค่มิติรำคำที่พักถูกหรือแพง หำกแต่เป็นควำม

คุ้มค่ำกับเงินที่จะต้องจ่ำยไป กล่ำวคือ ในระดับ

รำคำที่พักขนำดน้ี มีบริกำรหรือสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกใดให้บ้ำงเช่น ขนำดของห้อง เฟอร์นิเจอร์ 

สิ่ งอ�ำนวยควำมสะดวกเช ่นอ ่ำงอำบน�้ ำ  ครัว  

เครือ่งปรับอำกำศ น�ำเสนอ แต่ละสถำนทีป่ระกอบธุรกจิ 

ที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่ จะพยำยำมสร้ำงจุดเด่นและน�ำเสนอเพื่อ

ให้ลูกค้ำเลือกตรงกับควำมต้องกำรของตนมำกที่สุด

เช่น บำงคนต้องกำรควำมสะดวกสบำย กำรตกแต่ง

สถำนท่ีสวยงำม ควำมเป็นส่วนตัวสงบสุข หรือมี

กำรสร้ำงบรรยำกำศเสมือนเป็นบ้ำนจริงๆ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ท�ำเลที่ตั้งก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

กำรตัดสินใจเลือกพ�ำนักของชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุด้วย

เช่น อยู่ใจกลำงเมือง เดินทำงสะดวก หรืออยู่ในท่ี

สงบเงียบ ไม่พลุกพล่ำน เป็นต้น

 ในส่วนของท�ำเลที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม ่ ย ่ำนที่มี

ศักยภำพเติบโตได้ดีส�ำหรับตลำดชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ

ที่มีรำยได้ปำนกลำงคือ ย่ำนถนนห้วยแก้ว ซึ่งใกล้

ภูเขำ (ดอยสุเทพ) เห็นทิวทัศน์ธรรมชำติ เงียบสงบ 

เป็นถนนสำยหลักที่มีรถรับจ้ำง (รถแดง) ให้บริกำร 

สำมำรถเดินทำงไปมำสะดวก มีที่พ�ำนักระยะยำว

จ�ำนวนมำกให้เลือก ใกล้ตลำด ร้ำนค้ำ และห้ำง

สรรพสินค้ำ รวมถึงเป็นแหล่งที่ชำวญี่ปุ่นนิยมพ�ำนัก

อำศัย และย่ำนถนนช้ำงคลำน ซึ่งอยู ่กลำงเมือง 

กำรเดินทำงสะดวก ใกล้ตลำด ร้ำนค้ำ และเป็น

แหล่งที่ชำวญี่ปุ่นนิยมพ�ำนักอำศัยอยู่มำกเช่นกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับงำนศึกษำของ จันจิรำ ตันตยำนุสรณ์ 

(2552)

 ผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเห็นตรงกันว่ำ ธุรกิจ

ที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่อง

มำจำกปัจจัยภำยในประเทศญ่ีปุ่นเอง (ทำงด้ำน

เศรษฐกิจและสังคม) และปัจจัยภำยนอกท่ีส่งเสริม

ของจังหวัดเชียงใหม่ (ควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ 

สำมำรถตอบสนองได้ทั้งควำมสะดวกสบำยแบบ

เมืองใหญ่และควำมมีธรรมชำติ วัฒนธรรมที่งดงำม 

ซ่ึงสำมำรถผสมผสำนกันได้อย่ำงดี) ดังท่ีได้กล่ำวมำ

ในเบื้องต้น

 นอกจำกนี้ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะ

ยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ 7 

ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่ำน เห็นว่ำตลำดลูกค้ำ

กลุ่มชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่คือ กลุ่ม

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มีรำยได้จำกเงินเกษียณจำกญี่ปุ่น 

จะเป็นกลุ่มลูกค้ำปำนกลำง มีจ�ำนวนเงินต่อเดือน

ที่แน่นอน แต่จะระมัดระวังค่ำใช้จ่ำย เพรำะเงิน

เกษียณที่ได้น้อยลง จึงจ�ำเป็นต้องใส่ใจกับรำยจ่ำย

ประจ�ำ (เช่นค่ำเช่ำที่พ�ำนักระยะยำวและค่ำใช้จ่ำย

ประจ�ำวัน) และใส่ใจเลือกสถำนท่ีพ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับตนให้ “คุ้มค่ำ” ที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันมี

อสังหำริมทรัพย์เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกในจังหวัด

เชียงใหม่ จนท�ำให้เกิดภำวะอสังหำริมทรัพย์ส่วน

เกิน (Over-supply real estate) บำงส่วนจึงมีกำร

ดัดแปลงเป็นสถำนประกอบธุรกิจในกำรให้บริกำร

ที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุ ท�ำให้

ตลำดส�ำหรับรองรับกำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่เป็นกลุ่มระดับกลำงมีจ�ำนวนเพิ่ม

มำกขึ้น เนื่องจำกเล็งเห็นศักยภำพของก�ำลังกำรใช้

จ่ำยชองชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ ท�ำให้ธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะ

ยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ มี

แนวโน้มเติบโตข้ึน มีทำงเลือกให้กลุ่มชำวญี่ปุ่นสูง

อำยุเลือกมำกข้ึน แต่กระนั้น จำกกำรสัมภำษณ์ผู้

ประกอบกำรธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำว

ญ่ีปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ท้ัง 7 ท่ำน ต่ำง
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ให้ควำมเห็นตรงกันว่ำ สถำนที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุจะไม่แข่งขันกันเร่ืองรำคำ

เลย หำกแต่น�ำเสนอรำคำที่คุ ้มค่ำกับค่ำเช่ำหรือ

รำคำขำยขำดเป็นกรรมสิทธิ์ โดยน�ำเสนอจุดเด่น

ของแต่ละสถำนที่เช่น สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ท�ำเล 

กำรบริกำรต่ำงๆ เป็นต้น และทุกแห่งที่เน้นลูกค้ำ

ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ จะมีพนักงำนอย่ำงน้อย 1 คนที่

สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำญี่ปุ ่นได้ประจ�ำอยู่เสมอ 

นั่นแสดงให้เห็นว่ำ สถำนประกอบธุรกิจท่ีพ�ำนัก

ระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุจะมุ ่งเน้นกำร

บริกำรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกกว่ำ

จะแข่งขันกันเรื่องรำคำ รวมทั้งพยำยำมพัฒนำส่วน

ต่ำงๆ ให้ดีขึ้นและตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำชำวญี่ปุ่นสูงอำยุได้มำกขึ้น

 ในขณะที่ผู ้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

2 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่ำนเห็นว่ำ กลุ่มชำว

ญ่ีปุ่นสูงอำยุที่ตั้งใจจะมำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่เป็นกลุ่มตลำดระดับกลำงขึ้นบน เป็นคนมี

ฐำนะดี มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำย และจะใช้จ่ำยเต็ม

ที่ เนื่องมำจำกค่ำครองชีพยังไม่สูงมำกหำกเทียบกับ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพมำกพอในกำร

ดึงกลุ่มชำวญี่ปุ่นสูงอำยุระดับบนมำพ�ำนักระยะยำว

ในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่ำกลุ่มชนชั้นกลำงที่เกษียณ 

อำย ุจะมเีงนิเกษยีณต่อเดือนต้ังแต่ 40,000 บำทขึน้

ไป เป็นกลุ่มลูกค้ำกลุ่มส�ำคัญและมีจ�ำนวนมำก แต่

ในอีกมุมหนึ่ง จะมีกลุ่มชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุที่เคยเป็น

ระดับผู้บริหำร จะมีเงินเกษียณอำยุตั้งแต่ 150,000 

บำทขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อสูง นอกจำกจะมีเงิน

บ�ำนำญแล้ว ยังมีเงินออมส่วนตัวอีก และมีค่ำนิยม

ที่ว่ำ จะใช้เงินเยนสุดท้ำยให้กับตัวเอง โดยไม่จ�ำเป็น

ต้องเก็บไว้ให้ลูกหลำน แม้ว่ำกลุ่มนี้จะมีจ�ำนวนน้อย

กว่ำกลุ่มแรก แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภำพสูง ซ่ึงทั้งผู้

บริหำรภำครัฐ 2 ท่ำนและผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่ำน ต่ำง

เห็นว่ำควรจะสร้ำงสถำนท่ีพ�ำนักระยะยำวเพิ่มเพื่อ

รองรับคนกลุ่มนี้ต่อไป เพรำะมีอ�ำนำจในกำรใช้จ่ำย

สูงมำก

 อนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภำษณ์เรื่องกำร

ขยำยตลำดส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุไปกลุ่มตลำด

ระดับบน เป็นประธำนกรรมกำรบริษัทท่ีก�ำลังมี

โครงกำรก่อสร้ำงคอมมูนิตี้ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

โดยเฉพำะขึ้นชื่อ Hospica Villa ซ่ึงเป็นโครงกำร

ร่วมทุนระหว่ำงนักลงทุนชำวไทยและนักลงทุนชำว

ญี่ปุ ่น จะเป็นโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่เพื่อสร้ำง

คอมมูนิตี้ท่ีรวบรวมควำมสะดวกสบำยอย่ำงครบ

วงจรส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุโดยเฉพำะ มีพร้อม

ทั้งควำมสะดวกสบำย ควำมหรูหรำ ส่วนตัว โดย

จะมุ่งเน้นรองรับตลำดระดับบนโดยเฉพำะเพรำะ

เป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูงมำก โครงกำรนี้เมื่อสร้ำง

เสร็จแล้ว (ประมำณปลำยปี พ.ศ. 2562) จะถือได้

ว่ำเป็นคอมมูนิตี้ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุแห่งแรกใน

ประเทศไทยเลยทีเดียว และจะถือว่ำเป็นกำรขยำย

ตลำดชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุจำกตลำดระดับกลำงไปสู ่

ตลำดระดับบนด้วย ประกอบกับผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐทั้ง 2 ท่ำนมองภำพตลำดญี่ปุ่นเป็นตลำด

มีก�ำลังซื้อสูง มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำยมำก ดังนั้นทั้ง 

3 ท่ำนจึงเห็นศักยภำพและแนวโน้มท่ีสดใสส�ำหรับ

กลุ่มตลำดลูกค้ำญี่ปุ่นสูงอำยุระดับบน

 ในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน ต่ำง

ก็มีร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

อย่ำงต่อเนื่องในหลำยๆ ด้ำน เช่น ภำครัฐก�ำลังร่ำง

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำน

ท่ีพ�ำนักระยะยำวอยู่ กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์หรือ

แผนแม่บทพัฒนำธุรกิจ Long Stay ปี พ.ศ. 2560-

2564 กำรจัดสัมมนำกำรพัฒนำธุรกิจ Long Stay 

ภำคเหนือเพื่อรองรับผู้พ�ำนักระยะยำวนำนำชำติ 

(กรวรรณ สังขกร, 2559ก, 2559ข) กำรจัด Road 
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Show เพ่ือน�ำเสนอที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ 

ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุที่จะมำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยกำรไปออกงำน Long Stay Fair ที่

ญี่ปุ่น รวมถึงกำรที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักกำร

ให้ขยำยวีซ่ำพ�ำนักระยะยำว (Long Stay Visa) 

จำกเดิมที่ให้ชำวต่ำงชำติเพียงครั้งละ 1 ปี เป็น 10 

ปี ส�ำหรับ 14 ประเทศ (รวมถึงญี่ปุ่นด้วย) โดยให้

กระทรวงมหำดไทยไปด�ำเนินกำรแก้ไขกฎหมำย

ที่เกี่ยวเนื่องกัน (ส�ำนักข่ำวอิศรำ, 2559) ซึ่งจะ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อวีซ่ำส�ำหรับชำวญ่ีปุ่น

สูงอำยุมำกขึ้น รวมถึงข้อมูลจำกผู ้ทรงคุณวุฒิ 2 

ท่ำนที่เชียงใหม่ก�ำลังจะมีโครงกำรก่อสร้ำงสนำม

บินจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองข้ึน รวมถึงกำรอยู่ใน

ระหว่ำงกำรติดต่อประสำนงำนกับสำยกำรบินญี่ปุ่น 

เพื่อสร้ำงเส้นทำงบินใหม่ระหว่ำงเมืองต่ำงๆ ใน

ญี่ปุ่นกับเชียงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย

 ดงันัน้ อำจกล่ำวสรปุได้ว่ำแนวโน้มหลกัของ 

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุใน 

จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้ำญีปุ่น่ระดบักลำง 

(ซ่ึงเป็นตลำดขนำดใหญ่) แต่ก็มีแนวโน้มใหม่ท่ี

ขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกค้ำญี่ปุ่นระดับบนซ่ึงมีก�ำลัง

ซื้อสูงด้วย ฉะนั้นธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มที่

สดใส อันเนื่องมำจำกปัจจัยเอื้อต่ำงๆ ของจังหวัด

เชียงใหม่เอง รวมถึงกำรมีควำมร่วมมือระหว่ำงภำค

รัฐและภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ

รองรับธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูง

อำยุในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีควำมเติบโตต่อไป
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