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Aging in Multiple Dimensions

• Rich

• Middle

• Poor

• Old(>80)

• Middle(70-79)

• Young(60-69)

• Dependent 

(movable)

• Independent 

(unmovable)

• Normal 
Condition

• Abnormal 

(Depression)

AGEINCOME

PHYSICAL 

CONSTRAINTS
MENTAL 

CONSTRAINTS

INTEGRATED 

TECHNOLOGY
เทคโนโลยเีพ่ือผูสู้งอายุ มุ่งเนน้

- ซ่อม: 

แกปั้ญหาผูสู้งอายุในทุกมิติ

- เสริม:

พฒันาต่อยอดส่ิงดีอยูแ่ลว้

- สรา้ง:

คิดคน้นวตักรรมเพื่อผูสู้งอายุ
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1 Tech for Marginalized Aging 2Tech for Aging Industry

ตอบโจทย:์ ผูสู้งอายุรายไดน้อ้ย/มีภาวะพ่ึงพิง ตอบโจทย:์ ตลาดผูสู้งอายุท่ีมีก าลงัซ้ือสูง

• Food for Aging

• House for Aging

• Cloth for Aging
• Medicine for Aging

• Jobs for Aging

• Games for Aging

ยกระดบัความเป็นอยูข่อง

ผูสู้งอายุรายไดน้อ้ยและ

ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้

กลไก: วท. รว่มมือกบักระทรวง (สธ. พม. มท. กห. กษ. ดท.) และ

ประชารฐั น า วทน. เขา้ไปรงัสรรคน์วตักรรมเพื่อยกระดบัความเป็นอยู่

ผูสู้งวยั ใหเ้ขา้ถึงง่ายและราคาถูก

ตวัอยา่ง: สรา้ง รพ.โรคผูสู้งอายุ / สรา้งบา้นเคหะผูสู้งวยั / แจก Tablet

เพื่อกระตุน้ความจ  าในผูสู้งวยั / สรา้งงานออนไลนใ์หผู้สู้งอายุ /

อาหารผูสู้งอายุในรา้นสะดวกซ้ือ

• Innovative Electronics 

(Robotics)

• Tourism & Wellness

• Healthcare Services 

(Private Hospital)

• Social Platform

รงัสรรคน์วตักรรมเพ่ือตอบ

โจทยผ์ูสู้งอายุที่มีก าลงัซ้ือ

สูง และมีความตอ้งการ

บริโภคสินคา้เฉพาะเพ่ิมข้ึน

กลไก: วท. รว่มมือกบัภาคเอกชนท า R&D และสรา้งนวตักรรมที่ตอบ

โจทยต์ลาดผูสู้งอายุท่ีมีขนาดและก าลงัซ้ือเพ่ิมข้ึน โดยใหเ้อกชนเป็น

ผูน้  าและผูล้งทุนในนวตักรรม

ตวัอยา่ง: หุ่นยนตช่์วยเหลือผูสู้งอายุใน-นอกบา้น / รถยนตไ์รค้นขบั / 

รถเข็นและไมเ้ทา้คุณภาพสูง / การท่องเที่ยวเพื่อผูสู้งอายุโดยเฉพาะ / 

การสรา้งการรวมกลุ่มผูสู้งอายุ

Technologies for Aging People
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Technologies for Aging People

AGING INDUSTRY Concept: Advanced Technology & Innovation for Aging 

People with High Purchasing Power

Innovative Electric Appliances for Aging

(Robotics & Materials for Aging)

Houses for Wealthy Aging

(Universal Design; Hospital-like Residence) 

Tourism for Aging

(Easy to access to Tourist Attractions)

Online Platform for Elderly People

(Social Network & Mobile Applications) 

Aging Employment – Flexible Condition

(using Technologies to work at Home)

Healthcare for Wealthy Aging People

(Health Support & Health Promotion)
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Technologies for Aging People

• Old

AGE

• Middle• Young

Technology เพื่อชะลอการ

เจบ็ป่วย และสรา้งพลงัให้

ผูสู้งอายุวยัเริ่มตน้ชรา

Technology เพื่อดแูลผูป่้วย

สูงอายุ โดยเฉพาะผูท้ี่

ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดห้รือ

นอนตดิเตยีง + นวตักรรม

ดแูลผูสู้งอายุท่ีป่วยหนกั

Technology เพื่อรกัษาผูสู้งอายุที่

เริ่มตน้เจบ็ป่วยในโรคเรื้ อรงั เช่น 

ความดนั เบาหวาน และโรคตดิเช้ือ

+ นวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดแูลผูสู้งอายุท่ีป่วย
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PHYSICAL 

CONSTRAINTS

MENTAL 

CONSTRAINTS

Pain Points/
Fundamental 
Problems

4 Basic Needs

Food

Housing

Clothes

Loneliness/

Depression

Medicine

Technologies for Aging People
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Food Housing Cloth Medicine

Pain Points ผูสู้งอายุตอ้งการอาหารเฉพาะ

ท่ียอ่ยง่าย เค้ียวง่าย 

โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วย

ผูสู้งอายุตอ้งการท่ีพกัอาศยัท่ี

เหมาะสม ไม่ตอ้งข้ึนบนัได

และเขา้ถึงง่าย

เส้ือผา้ส าหรบัผูสู้งอายุตอ้งมี

ลกัษณะท่ีปรบัอุณหภูมิได้

เหมาะสม เขา้กบัแต่ละพื้ นท่ี

โรคผูสู้งอายุเป็นโรคเฉพาะทาง

ท่ีตอ้งการผูเ้ชี่ยวชาญ +

อุปกรณ/์เครื่องมือชว่ย + การ

เขา้ถึงสถานพยาบาลท่ีสะดวก 

Proposal Food for Aging Housing for Aging Clothes for Aging Medicine for Aging

Characteristics • อาหารท่ียอ่ยง่าย

• อาหารท่ีไม่ตอ้งการเค้ียว

• อาหารท่ีหาซ้ือไดต้าม

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และ รพ.

• Universal Design

• Housing for All (พม.)

• การเคหะเพื่อผูสู้งอายุ

• วสัดุท่ีใชใ้นบา้นท่ีเหมาะสม

• เส้ือผา้ท่ีใส่ง่าย และ

เหมาะสมกบัผูสู้งวยั

• ชุดกีฬาเพื่อการออกก าลงั

ของผูสู้งอายุ

• พฒันายารกัษาโรค+

อุปกรณท์างการแพทยเ์พื่อ

ผูสู้งอายุ

• สถาบนัการแพทยเ์พื่อโรค

ผูสู้งอายุ (ร่วมมือกบั สธ.)

• Anti-aging Technology

เทคโนโลยี

ที่ตอ้งการ

• Food Tech • Material Tech

• Architect (Design)

• Engineer (Structure)

• Material Tech • Medicine

• Pharmacy

• Robotics

PHYSICAL 

CONSTRAINTS

Technologies for Aging People
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MENTAL 

CONSTRAINTS

Loneliness / Depression

Pain Points ผูสู้งอายุรูสึ้กโดดเด่ียว ประสบปัญหาความเหงา (Loneliness) และเป็นโรคซึมเศรา้ (Depression) จ านวนมาก โดยมี

ผูสู้งอายุจ านวนมากท่ีรูสึ้กไรค้่า และอยากฆ่าตวัตายเพื่อหนีปัญหาดงักล่าว

Proposal Innovative Social Enterprises for Aging

Characteristics • สรา้งสรรคน์วตักรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งกิจกรรมใหผู้สู้งอายุ เช่น VDO Game ท่ีเน้นการเล่นเกมเป็นกลุ่ม หรือ

การเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร ์ท่ีผูสู้งอายุตอ้ง log in ออนไลน์ เพื่อเขา้ไปเล่นเกมร่วมกนั (Online Platform)

• ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมผ่านวสิาหกิจเพื่อสงัคม (S.E.)

• จดัทีมสรา้งสีสนั (Colorful SWAT for Elderly Persons’ Loneliness Eradication) เขา้ไปในบา้นพกัคนชรา หรือพื้ นท่ีท่ี

มีผูสู้งอายุจ านวนมาก

เทคโนโลยี

ที่ตอ้งการ

• Innovation (Electronic, Hardware, Software)

• …

Technologies for Aging People
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ความรว่มมือระหว่าง สวทช. และ พม. ในการพฒันา Ageing Industry

เป้าหมาย สวทช. หน่วยงานรฐั

MTEC BIOTEC NECTEC* NANOTEC พม. อ่ืนๆ

สรา้งสงัคมผูสู้งอายุที่

มีพลงั (Active Aging 

Society)

 เพื่อใหผู้สู้งอายุ

เขา้ถึงเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมได้

ครอบคลมุและทัว่ถึง

สรา้ง เครื่องใช้

ส  าหรบัผูสู้งอายุ ท่ี

เป็นนวตักรรม อาทิ 

ไมเ้ทา้กนัลม้ รถเข็น

ไฟฟ้า หรือ CHIP ฝัง

ติดตวัผูสู้งอายุ 

โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นอลั

ไซเมอร์

สรา้ง นวตักรรม 

BIOTECH ส าหรบั

ผูสู้งอายุ อาทิ การใช้

พนัธุวศิวกรรมเพื่อ

รกัษาโรคผูสู้งอายุ

สรา้ง เทคโนโลยแีละ

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ

ผูสู้งอายุ อาทิ 

Game/Application 

กระตุน้ความจ า หรือ 

Online Platform เพื่อ

ลดความซึมเศรา้ใน

ผูสู้งอายุ

สรา้ง วสัดทุี่

เหมาะสมส าหรบั

ผูสู้งอายุโดยเฉพาะ

อาทิ เสื้ อผา้ วสัดุทาง

การแพทย ์หรือ

บา้นพกัส าหรบัเพื่อ

ผูสู้งอายุ ใหใ้ชช้วีติได้

สะดวกมากข้ึน

น าเทคโนโลยขีอง

สวทช. ไปประยุกตใ์ช้

กบัโครงการภายใต ้

พม. เช่น โรงเรียน

ผูสู้งอายุทัว่ประเทศ 

หรือน าไปใชใ้นสถาน

สงเคราะหผู์สู้งอายุ

• BOI: ส่งเสริม

กิจการท่ีลงทุนใน

นวตักรรมเพื่อ

ผูสู้งอายุ

• กค.: ส่งเสริม

วสิาหกิจเพื่อสงัคม 

(SE) ส าหรบั

ผูสู้งอายุ 

สง่เสริมอตุสาหกรรม

สูงวยั (Ageing

Industry)

 เพื่อใชโ้อกาส

จากการเขา้สูส่งัคม

ผูสู้งอายุในการขยาย

การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

• หน่วยงานในสงักดั (MTEC / BIOTEC / NECTEC / NANOTEC) ท าวจิยัร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อ

น าเทคโนโลยเีพื่อผูสู้งอายุไปผลิตจริงเป็นนวตักรรม และจ าหน่ายในตลาด

• จุดขายท่ีควรมุ่งเน้น

 อาหารเพื่อผูสู้งอายุ (Food for Aging) ซ่ึงไทยมีความโดดเด่นดา้นอาหารเป็นท่ีประจกัษ์

 การแพทยเ์พื่อผูสู้งอายุ (Healthcare for Aging) เป็นศูนยก์ลางเทคโนโลยทีางการแพทยใ์น

โรคผูสู้งอายุของภูมิภาค

 ท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูสู้งอายุ (House for Aging) โดยน าเทคโนโลยไีปสรา้งบา้นพกัอาศยัใหม้ี

นวตักรรมและจ าหน่ายใหค้นทัว่ไปได้

 Online Platform เพื่อผูสู้งอายุ

• กระทรวงการคลงั

ควรเป็นเจา้ภาพ

หลกัในการส่งเสริม

aging society

• BOI และหน่วยงาน

อื่นๆ ใหก้าร

สนับสนุน

*NECTEC มีสถาบนัเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผูสู้งอายุ เป็นหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเร่ืองการพฒันาอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือคนพิการและผูสู้งอายุ


