ตลาดสิสิ นค้าอาหารและเครื
อาหาร
องดืมเพือสุขภาพในสิ งคโปร์
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีม รี ายได้ปานกลางถึงรายได้สูสงู ถือเป็ นเป้าหมายหลักของผูผ้ ลิตสินค้าเพือสุขภาพ ซึง
ผูบ้ ริโภคในสิงคโปร์ถอื ได้ว่ามีฐานะตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ด้วยระดับรายได้ทีทใี ช้จ่ายได้จริง (Disposable
Income) สูงถึงราว 2.4 หมืน ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี สูงกว่าประเทศอืนๆ ในอาเซียน อาทิ มาเลเซีย (5.6 พัน
ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ) และไทย (ราว 3.8 พันดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ) นอกจากนี4 ปจั จุบนั คู่สมรสสมั
มรส ยใหม่
ชาวสิงคโปร์นิยมทํางานทัทัง4 คู่ ทําให้รายได้ของครอบครัวเพิม ขึน4 เป็ นทวีคูณ (Double-Income)
Income) แตกต่างจากใน
บางประเทศที
ทศทีส ามีเป็ นผูท้ าํ งานเพียงคนเดียว ขณะทีภ รรยาทําหน้าทีด ูแลบ้านและครอบครัวเท่านัน4 ทัง4 นี4 แม้ว่า
ตลาดอาหารและเครือ งดืมเพือ สุขภาพในสิงคโปร์มผี สู้ นใจเข้ามาเจาะตลาดระยะหนึ
ระยะหนึงแล้ว แต่ดว้ ยศักยภาพของ
ผูบ้ ริโภคในสิงคโปร์ ทําให้สนิ ค้าอาหารและเครืองดืมเพื
เ อสุขภาพยังเป็
งเป็ นตลาดทีน ่ าสนใจติ
สนใจ ดตามถึงสถานการณ์
และแนวโน้มทีค าดว่าจะเกิดขึน4 ในระยะข้างหน้า
ปัจจัยผลักดันความต้องการบริ โภคอาหารและเครื
ภค
องดืมเพือสุขภาพ
* ชาวสิ งคโปร์เป็ นโรคอ้
โรคอ้วนเพิ มขึน ทัง4 จากลัลักษณะความเป็ นอยู่แบบคนเมืองของชาวสิงคโปร์ซงึ มี

ชีวิตประจําวันทีเร่งรีบ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ การทํางาน ทําให้มเี วลาสําหรับการออกกําลังกายน้ อยลง
รวมถึงฐานะทางการเงินทีด ขี น4ึ ของคู่สมรสทีต ่างก็มรี ายได้ทงั 4 คู่ ทําให้นิยมออกไปรัรับประทานอาหารนอกบ้าน
นอกจากนี4 การทีผ ปู้ กครองชาวสิ
ชาวสิงคโปร์มเี วลาพาบุ
วลาพา ตรหลานไปทํากิจกรรมนอกบ้านค่ค่อนข้างน้อย เนืองจากต้อง
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางาน ป จั จัยดังกล่าวล้วนส่งผลให้ชาวสิงคโปร์มอี ตั ราการเป็ นโรคอ้วนสูงขึ4น ทัง4 นี4
ข้อมูลสํารวจด้านสุขภาพล่าสุด (ปี 2553)
2553 ของสิงคโปร์ พบว่าราว 1 ใน 10 ของชาวสิงคโปร์ เป็ นโรคอ้วน แม้ว่า
สัดส่วนดังกล่าวถือว่าอยูใ่ นระดับตํ
บตําเมือ เทียบกับประเทศอืน อาทิ มาเลเซียมีอตั ราส่วนประชากรทีเ ป็ นโรคอ้วน
ร้อยละ 24 อินเดียมีสดั ส่วนร้อยละ 17 และกลุ่มประเทศ OECD มีสดั ส่วนเฉลียร้อยละ 17 แต่รฐั บาลสิงคโปร์
ยังคงให้ความสําคัญ และมีมาตรการออกมาแก้ปญั หา อาทิ การควบคุมเนื4อหาโฆษณาของอาหารและเครืองดืม
ต่อกลุ่ มเยาวชน ทํา ให้ผูผู้ผลิต อาหารและเครืองดืม รายใหญ่ ข องโลก เช่น Coca-Cola,
Cola, Ferrero, Mars,
McDonald’s, Nestle และ Unilever ทําการตลาดอาหารและเครืองดืมแก่ผบู้ ริโภคกลุ่มเยาวชนได้
เยา
เฉพาะทีผ ่าน
มาตรฐานด้านสุขภาพของสิงคโปร์เท่
เท่านัน4 ซึง ผูผ้ ลิตสินค้าดังกล่าวก็ตอบสนองด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที
ลดปริมาณสารบางประเภทเพือ ประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ นํ4าตาล ไขมัน และคาร์โบโฮเดรต นอกจากนี4 รัฐบาลสิงคโปร์
ยังริเริม หลายโครงการเพือให้ประชาชนเข้าถึงการบริโภคอาหารทีด ตี ่อสุขภาพ อาทิ โครงการ Healthy Workplace
ซึง ร้านอาหารในสถานที
สถานทีท าํ งานทีเ ข้าร่วมโครงการต้
มโครงการ องมีอาหารและเครือ งดืมเพือ สุขภาพจําหน่าย เป็ นต้น
* การเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ ในปี 2556 สิงคโปร์มสี ดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขน4ึ ไป ถึงร้อยละ 15.6
ของประชากรทัง4 ประเทศ ซึง การทีส ดั ส่วนดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 10 ถือได้ว่าประเทศเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging
Society) เป็ นทีเ รียบร้อยแล้ว และสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิม ขึน4 อย่างต่อเนือง ทัง4 นี4 กลุ่มประชากรสูงอายุมกั
ให้ความสําคัญกับอาหารและเครือ งดืมทีเ ป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึง รวมถึงอาหารและเครืองดืมประเภทที
ประเภท ม กี ารเพิม
สารอืนทีม ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ (Fortified
Fortified/Functional Food) เช่น เครืองดืมผสมคอลลาเจนและวิตามินซึง ช่วย
ป้องกันริว4 รอยก่อนวัย

-2* ค่านิ ยมการมีบุตรน้ อยของชาวสิ งคโปร์ ทําให้พ่อแม่ชาวสิงคโปร์ใส่ใจและพิถพ
ี ถิ นั ในการเลือก

ซื4อสินค้าให้ลูกค่อนข้างมาก รวมถึงการเลือกซื4ออาหารและเครืองดืมทีม ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ ซึงแม้ว่ามีราคาแพง
แต่กไ็ ด้รบั ความนิยมเพิม ขึน4 ค่อนข้างมาก อาทิ อาหารอินทรียส์ าํ หรับทารก
* การพึงพาอาหารสําเร็จรูป ปจั จุบนั ด้วยวิถชี วี ติ แบบคนเมืองทีเ ร่งรีบและมีขนาดครอบครัวทีเ ล็กลง
ทําให้ชาวสิงคโปร์สมัยใหม่ตอ้ งพึง พาอาหารสําเร็จรูปค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เป็ นทีท ราบกันดีว่าการบริโภค
อาหารสําเร็จรูป ปริมาณมากไม่เป็ นผลดีต่อสุขภาพ เนืองจากอาหารสํา เร็จรูปบางชนิดผสมสารกันบูดและ
สารสังเคราะห์ รวมถึงมีคุณค่าสารอาหารน้ อยกว่าทีได้จากการบริโภคอาหารปรุงสด ปญั หาดังกล่าวจึงเป็ น
โอกาสทางการตลาดของผูผ้ ลิตอาหารสําเร็จรูปในการวางตลาดอาหารสําเร็จรูปทีใ ส่ใจต่อสุขภาพ อาทิ การไม่ใช้
สารกันบูด การไม่ใช้สแี ละกลิน สังเคราะห์ การไม่ใส่ผงชูรส และการลดปริมาณเกลือและนํ4 าตาล รวมถึงอาหาร
ประเภท Fortified/Functional Food ทีม กี ารผสมสารอาหารทีมปี ระโยชน์ ซึงก็ได้รบั ผลตอบรับทีดีในตลาด
สิงคโปร์ทผี บู้ ริโภคมีความสามารถทีจ ะจ่ายเพิม ขึน4 เพือ ให้ได้สนิ ค้าทีด ตี ่อสุขภาพ
สถานการณ์ ตลาดอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพในสิ งคโปร์
ตลาดอาหารและเครืองดืมเพือสุ ขภาพในสิ งคโปร์
1,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
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ส่ วนแบ่งตลาดตามประเภทสิ นค้าในปี 2556

Food
Intolerance
Organic
2%
Food Intolerance
Better for You
Better for You
11%
Naturally Healthy
Fortified/Funtional
2554

2555

2556

Organic
1%
Naturally
Healthy
26%

Fortified/
Funtional
60%

ทีมา : Euromonitor

 ประเภทของสิ นค้าอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพ
* Fortified/Funtional : อาหารและเครืองดืมทีม กี ารเพิม สารอืนทีม ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ คอลลาเจน
และวิตามิน เป็ นต้น
* Naturally Healthy : อาหารและเครืองดืมทีผ ลิตจากวัตถุดบิ ธรรมชาติทดี ตี ่อสุขภาพ อาทิ ขนมทีม ี
เส้นใยสูง นํ4ามันมะกอก นมถัวเหลื
 อง และขนมทําจากผลไม้ เป็ นต้น
* Better for You : อาหารและเครืองดืมทีล ดปริมาณสารบางประเภทเพือประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ
นํ4าตาล เกลือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และสารกันบูด เป็ นต้น
* Food Intolerance : อาหารและเครืองดืมทีม กี ารสกัดสารทีก ่อให้เกิดอาการแพ้ออก อาทิ กลูเตน
และแลคโตส เป็ นต้น
* Organic : อาหารและเครืองดืมอินทรีย์ ซึง ปราศจากการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิต
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 สถานการณ์ ตลาด
* ตลาดอาหารและเครื อ งดื ม เพื อ สุข ภาพของสิ ง คโปร์ใ นปี 2556 ยัง ขยายตัว ดี แม้ช ะลอ
การขยายตัวเหลือร้อยละ 4.9 ลดลงจากร้อยละ 5.7 ในปี 2555 เนืองจากเป็ นกลุ่มสินค้าทีเ ริม ได้รบั ความนิยม
ในตลาดสิงคโปร์มาแล้ว ระยะหนึง จนเริม เกิด ภาวะอิม ตัวของตลาด และถือได้ว่า เป็ น ตลาดทีม กี ารแข่งขัน
ค่อนข้างสูง โดยบริษทั ทีเ ป็ นผูน้ ําตลาด คือ Malaysia Diary Industries ตามมาด้วยบริษทั ข้ามชาติซงึ เป็ นที
รูจ้ กั กันดี เช่น Nestle Yakult และ Abbott ทัง4 นี4 ช่องทางกระจายสินค้าอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพที
สําคัญของสิงคโปร์ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
* อาหารและเครืองดืมประเภท Fortified/Functional ครองส่วนแบ่งตลาดถึงราวร้อยละ 60 ของ
ตลาดอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพทัง4 หมด โดยสินค้าสําคัญเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมสําหรับเด็ก
ทีม กี ารเพิม วิตามินและสารอาหารอืน และโยเกิรต์ เพือสุขภาพ เป็ นต้น นอกจากนี4 เครืองดืม Soft Drink ก็เป็ น
สินค้าสําคัญอีกกลุ่มหนึง เช่น นํ4าผลไม้ทเี พิม วิตามิน และเครืองดืมเกลือแร่สาํ หรับนักกีฬา เป็ นต้น
* อาหารและเครืองดืมประเภท Food Intolerance เป็ นกลุ่มสิ นค้าที มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย
ร้อยละ 9.6 ในช่วงปี 2552-2556 สูงสุดเมือเที ยบกับสิ นค้าอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพประเภทอืน
โดยมีสนิ ค้าหลัก คือ อาหารเด็กและทารก เช่น นมถัวเหลื
 อง และนมสกัดสารแลคโตส
แนวโน้ มตลาดอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพในสิ งคโปร์
ตลาดอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพในสิงคโปร์ในระยะข้างหน้ามีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราชะลอลง
เนืองจากเป็ นสินค้าทีเจาะตลาดสิงคโปร์มาแล้วระยะหนึง จนตลาดเริม อิม ตัวแล้วในป จั จุบนั อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนผูส้ งู อายุทมี แี นวโน้มเพิม ขึน4 ถือเป็ นปจั จัยสําคัญทีช ่วยพยุงตลาดอาหารและเครืองดืมเพือสุขภาพ โดย
คาดว่าอาหารและเครือ งดืมประเภท Fortified/Funtional ทีเ พิม สารอาหารทีเ ป็ นประโยชน์ต่อกระดูก ข้อต่อ และ
การย่อยอาหาร จะมีความต้องการเพิม ขึน4 ขณะทีต ลาดอาหารและเครืองดืมอินทรีย์ ซึง ปจั จุบนั ยังมีส่วนแบ่งตลาด
ค่อนข้างน้อย แต่เป็ นตลาดทีย งั มีแนวโน้มขยายตัว และถือเป็ นกลุ่มสินค้าทีไ ทยมีโอกาสสูงในการส่งออกไปสิงคโปร์
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

