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Start-Up สิงคโปร์ สร้างโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจสูงวัย 

 

 ข้อมูลจากรายงาน Asia Pacific Silver Economy Business Opportunities Report 20201 โดย
บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Ageing Asia คาดว่า ภายในปี 2568 Silver Economy หรือ เศรษฐกิจสูงวัย ในตลาด
เอเชียแปซิฟิกจะมีมูลค่าสูงถึง 4.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (153.32 ล้านล้านบาท2) โดยตลาดสิงคโปร์คาดการณ์ว่า 
มูลค่าจะอยู่ที ่72.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 97.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือ 2,413.09 พันล้านบาท)  

 สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตของประชากรสูงอายุที่เร็วที่สุดในโลก โดยภายในปี 
2573 ชาวสิงคโปร์ประมาณ 1 ใน 4 จะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งถึงแม้ว่าการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอาจสร้างความตึง
เครียดต่อสังคม อาทิ การรักษาพยาบาลที่มีความต้องการเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางของโอกาสใหม่
เช่นกัน ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานข้างต้น ระบุว่า สิงคโปร์เป็นตลาดอันดับต้นในแง่ของศักยภาพทางเศรษฐกิจสงูวัย 
และสิงคโปร์จะกลายเป็น 1 ใน 9 ประเทศของกลุ่ม Super-Aged การจัดอันดับดังกล่าวพิจารณาจากหลายปัจจัย 
อาทิ ขนาดของจำนวนประชากรผู้สูงอายุ การเก็บออมเงินของครัวเรือนต่อหัว และอายุขัยโดยเฉลี่ย โดยโอกาส
ทางธุรกิจในเศรษฐกิจสูงวัยนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การบริการด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บ้านพักคนชรา 
ไปจนถึงการบริการดูแลที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะด้านสุขภาพและโภชนาการของผู้สูงวัย นอกจากนี้ ด้วยการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผลักดันการนำเทคโนโลยีซึ ่งยังเป็นสิ่งใหม่ในเศรษฐกิจสูงวัยเข้ามาปรับใช้ ทำให้
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ถึงวิธีการสื่อสารใหม่ๆ อีกด้วย 

 
1 The Asia Pacific Silver Economy Business Opportunities Report 2020 by business consultancy Ageing Asia - 
https://ageingasia.com/publications/asia-pacific-silver-economy-business-opportunities-report/ 
2 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กับ 33.33 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 64 โดยกรมศุลกากร) 
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โอกาสในเศรษฐกิจสูงวัยในสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉง โดย
หน่วยงาน Enterprise Singapore ระบุ เศรษฐกิจสูงวัยในสิงคโปร์นั้น เป็นโอกาสใหม่สำหรับบริษัทในสิงคโปร์ที่
จะพัฒนาสินค้าและบริการสำหรับการบำรุง ป้องกัน และอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ การ
บริการดูแลสุขภาพ การพัฒนาโซลูชั ่นสำหรับการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู ้สูงอายุ การบริการด้านดิจิทัล 
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงสินค้าและบริการ Wellness3 ทั้งนี้ Start-Up 
สิงคโปร์ หลายบริษัทมองเห็นโอกาสนี้ และได้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อมารองรับตลาดผู้สูงอายุสิงคโปร์ 
อาทิ อาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุแบรนด์ GentleFoods พัฒนาโดยบริษัท SilverConnect บริการ
โซลูชั่นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยบริษัท Tetsuyu Healthcare และบริการบ้านพักคนชรายุคใหม่ 
โดยบริษัทสถาปัตยกรรมสิงคโปร์ Farm เป็นต้น 

➢ อาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุแบรนด์ GentleFoods โดย SilverConnect 
SilverConnect บริษัท Start-Up ด้านโภชนาการทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่
แล้ว พัฒนาอาหารเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอาการ Dysphagia หรืออาการกลืนลำบาก4 ภายใต้แบ
รนด์ GentleFoods โดยการสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นของสิงคโปร์ที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ อาทิ ข้าวมันไก่ และปลาเรนดัง รวมถึงของหวานอย่างเช่น Kueh Salat และ
ขนมไหว้พระจันทร์ Matcha Snowskin และนำมาปั่นหรือบดให้ละเอียดก่อนที่จะทำเป็น
รูปทรง เพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอาหารด้วยรูปลักษณ์ รสชาติ และกลิ่น ให้กับผู้ที่มีอาการ
กลืนลำบาก ทั้งนี้ SilverConnect ได้จัดส่งอาหารให้กับบ้านพักคนชราและโรงพยาบาลเอกชน
ในสิงคโปร์แล้วอย่างน้อย 15 แห่ง ต่อมาในปี 2563 ทางบริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายแบบค้าปลีก
ทางออนไลน์ และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับโรงพยาบาลของรัฐอีกด้วย 

 

 
3 คำนิยามของ Wellness หมายถึง ภาวะความสมดุลทางกาย ใจ และจิตวญิญาณ ที่ก่อให้เกิดความสุข - ที่มา: วารสารการบริการและการท่องเท่ียว
ไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) file:///C:/Users/ASUS/Downloads/206961-Article%20Text-642411-5-10-20200410.pdf 
4 อาการกลืนลำบาก (Dysphagia) หมายถึง อาการที่ผู้ป่วยรู้สกึลำบากในการกลืนหรือมีอาการเจ็บในขณะทีก่ลืนอาหารทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว 
ซ่ึงหมายรวมถึงอาการที่ไม่สามารถเร่ิมกลืนอาหารหรือเมื่อกลืนอาหารเข้าไปมีความรู้สึกติดที่ระบบทางเดินอาหาร - ที่มา: 
https://amprohealth.com/symptoms/dysphagia/ 
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➢ บริการโซลูช่ันสำหรับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยบริษัท Tetsuyu Healthcare 
บร ิษ ัท Tetsuyu Healthcare ได ้พ ัฒนา  CARES4WOUNDS ซ ึ ่ ง เป ็น  Application ท ี ่ ใช้
เทคโนโลยี AI สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพของบาดแผลผ่านภาพถ่ายได้ พร้อม
ประเมินสถานการณ์ติดเชื้อของบาดแผล และระบุความจำเป็นในการป้องกันในระยะเริ่มต้น 

ทั้งนี้ การบริการนี้เป็นประโยชน์อย่าง
มากต ่อผ ู ้ป ่ วยเบาหวานส ู งอายุ  
เน ื ่องจากผ ู ้ป ่วยในกล ุ ่มน ี ้หากมี
บาดแผลเกิดขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้ออย่างมาก ซึ่งอาจรุนแรง
ถึงข้ันต้องตัดแขนขา หากไม่ได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม 
 
 

 
➢ บริการบ้านพักคนชรายุคใหม่ โดยบริษัทสถาปัตยกรรมสิงคโปร์ Farm 

บริษัทสถาปัตยกรรมสิงคโปร์ Farm พัฒนาพื้นที่การอยู่ร่วมกัน (Co-Living Space) สำหรับ
ผ ู ้ ส ู งอาย ุ  หร ือ “บ ้านพ ักคนชราย ุคใหม่ ” โดยการนำ เสนอพ ื ้นท ี ่ทางส ั งคมแบบ 
“Decentralized” หรือจัดพื้นที่เพื่อการสร้างชุมชนย่อย ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ในพื้นที่
ของบ้านพักคนชราแห่งนี้ เป็นอาคารหลายชั้น โดยแต่ละชั้นประกอบด้วยห้องนอนสำหรับ 4 คน 
หลายห้อง และมีทางเดินเชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นทางเชื่อมไปสู่สิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านพักจะสร้างความรู้สึก
เสมือนกับบ้านให้แก่ผู้สูงอายุมากกว่าบ้านพักชราแบบเก่าที่มองเห็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
ทั่วไป 
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การคาดการณ์การเติบโตของจำนวนผู้สูงอาย ุ
 ข้อมูลคาดการณ์ประชากรโลก โดย World Population Prospects: The 2017 Revision5 ระบุ
ว่า ในปี 2560 จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลก (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) มี 962 ล้านคน คาดว่า ในปี 2593 จะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่า (2.1 พันล้านคน) และในปี 2643 จะเพ่ิมข้ึนเป็นสามเท่า (3.1 พันล้านคน) 

 ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในสิงคโปร์6 ณ เดือนกันยายน 2564 โดยหน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ Singapore 
Department of Statistics ระบุว่า ในปี 2564 จำนวนผู้สูงอายุในสิงคโปร์7 (ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป) มีจำนวน
ประมาณ 639,000 คน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตราส่วนการสนับสนุนผู้สูงอายุ 
(Old-Age Support Ratio หรือสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 20-64 ปี ต่อผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป) อยู่ที่ 4.3% เพ่ิมขึ้นจาก 4% 
ในปี 2563 และภายในปี 2573 จำนวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 900,000 คน8  

ความคิดเห็นของ สคต. 
 จากแนวโน้มการขยายตัวของกลุ ่มผู ้ส ูงอายุทั ่วโลกที่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั่วโลก ทำให้หลายประเทศเริ่มคำนึงถึงการพัฒนาสินค้าและระบบ
ต่างๆ เพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการจับจ่ายสูง และมองหาสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของตน ซึ ่งรวมถึงสิงคโปร์ด้วย โดยท่ามกลางสถานการณ์สังคมผู ้สูงวัยและกับการ
สนับสนุนที่ดีของภาครัฐ Start-Up สิงคโปร์ก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ที่เฟื่องฟูได้ โดยเน้นการพัฒนา
โซลูชั่นเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ และลดภาระของผู้ดูแล ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการในสังคม
ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่แค่เพียงสิงคโปร์แต่ยังสามารถขยายตลาดออกไปได้ทั่วโลกอีกด้วย 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไดเ้ล็งเห็นช่องทางในการส่งเสริมตลาดสินค้าผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนา
ช่องทางและโอกาสทางการตลาดใหม่นี้ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการของไทยในตลาดต่างประเทศ โดยได้ส่งเสริม
และจัดทำโครงการตั้งแต่การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านตลาดผู้สูงอายุโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  การ
แนะนำให้เข้าสู ่ตลาด ด้วยกิจกรรมการจัดคณะผู ้แทนการค้าไปเจรจาการค้าทั ้งในและต่างประเทศ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ดังนั้น เมื่อสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกขยายตัว
เพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของไทย ทั้งในอุตสาหกรรมและกลุ่มสินค้าที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เสื้อผ้า/เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อการชะลอวัย 
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้เพื่อสุขภาพ ของใช้ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ทางการแพทย์  หุ่นยนต์ 
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