Wellness Tech…ตลาดใหญ่ทนี่ ่าสนใจสาหรับสตาร์ทอัพ (ไทย)
HIGHLIGHTS:
 เมื่อพูดถึงสตาร์ทอัพด้าน Wellness Tech เราก็พอรูม้ าบ้างว่าเป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องสุขภาพร่างกาย การออก
กาลังกาย แต่ในปั จจุบนั กลุ่มธุรกิจทีถ่ ูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ Wellness นัน้ มีมากมายและหลากหลายรูปแบบ บทความนี้
จึงขอฉายภาพให้ผอู้ ่านเห็นว่าธุรกิจด้าน Wellness เติบโตและมีรปู แบบการทาธุรกิจอย่างไร
 โดยบทความนี้ แปลและเรียบเรียงข้อมูล จาก CBinsights ซึง่ ได้แบ่งธุรกิจสตาร์ทอัพออกเป็ น 15 กลุ่ม แต่ในบทความ
ได้เขียนและจัดกรุ๊ปใหม่ จึงเหลือเพียง 13 กลุ่มพร้อมยกตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพ (ต่างประเทศ) เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
ขึน้
เวลาในการอ่าน 5 นาที

เมื่อพูดถึงคาว่า Wellness หรือ Well-being นัน้ ความหมายของทัง้ 2 คา ก็คงจะแปลได้ว่า ความสุขสมบูรณ์ของคน
ในองค์รวม (ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม) หรือสัน้ ๆ ก็คอื ความอยู่ดี มีสขุ นันเอง
่
โดยบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเทรนด์
ทีย่ งั คงมาแรงและแน่ นอนว่าจะยังคงอยู่ในกระแสความสนใจจากคนทัวโลกไปอี
่
กนาน เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวิ ตและวิถี
ความเป็ นอยู่ของผูค้ น ดังนัน้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ Wellness จึงเกิดขึน้ มามากมายในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา ตัง้ แต่ธุรกิจฟิ ตเนส การ
ทาอาหารเพื่อสุขภาพ การบาบัดร่างกายจิตใจ การขายของทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพและการออกกาลังกาย ไปจนถึงการท่องเทีย่ วเชิง
สุขภาพ เป็ นต้น
(ตัง้ แต่ปี 2558-2560 อุตสาหกรรมด้านสุขภาพระดับโลกขยายตัว 12.8% จาก 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สู่ 4.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ โดยเฉลีย่ ต่อปี ขยายตัวถึง 6.4% ซึง่ เร็วกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเกือบสองเท่า (3.6%)*
นัน่ จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ในช่วง 4-5 ปี มานี้ มีผปู้ ระกอบการสตาร์ทอัพมองเห็นโอกาสในการต่อยอดสินค้า จากบริการ
แบบเดิม ให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายจิตใจของคนในยุคดิจทิ ลั จึง หันมาพัฒนาธุรกิจ
สตาร์ทอัพด้าน Wellness หรือทีเ่ รียกว่า Wellness Tech กันมากขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้ผอู้ ่านเห็นภาพและรูจ้ กั สตาร์ทอัพในกลุ่มนี้ว่า
มีรปู แบบและมีการทาธุรกิจอย่างไรกันบ้าง บทความนี้จะพาทุกท่านมารูจ้ กั 13 กลุ่มธุรกิจทีถ่ ูกจัดเป็ น Wellness Tech กัน
1. กลุ่มอาหารและเครือ่ งดื่ม (Food & Beverage) แน่นอนว่าการมี Well-being ทีด่ นี นั ้ ต้องเริม่ มาจากการกินและดื่ม
เพื่อสุขภาพ สตาร์ทอัพกลุ่มนี้จงึ ทาธุรกิจทีม่ าจากความต้องการของผูบ้ ริโภคทีค่ านึงเรื่องสุขภาพจากการบริโภคเป็ นหลัก คนกลุ่ม
นี้ตอ้ งการกินและดื่มในสิง่ ทีไ่ ม่ทาร้ายร่างกาย จึงเป็ นกระแสทีท่ าให้คนหันมาเลือกวัตถุดบิ จาพวกออร์แกนิค หรือ non-GMO กัน
มากขึน้ รวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ ดีท๊อกซ์ คอมบูชะ เป็ นต้น สตาร์ทอัพในกลุ่มนี้เช่น Daily Harvest ทีใ่ ห้บริการทัง้ ซือ้
และทาอาหารออร์แกนิกพร้อมจัดส่งถึงบ้าน
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ทีม่ า: https://www.daily-harvest.com/
2. กลุ่มวิ ตามิ นและอาหารเสริ ม (Vitamins & Supplements) สตาร์ทอัพกลุ่มนี้ จะนาเสนอวิตามินและอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพเฉพาะตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษทั care/of ทีข่ ายวิตามินโดยให้ลูกค้าตอบคาถามเบือ้ งต้น นาผลมาวิเคราะห์ แล้ว
นาเสนอวิตามินทีเ่ หมาะสมกับแต่ละคน โดยจะจัดส่งถึงบ้านเป็ นรายเดือน ส่วน HUM Nutrition and Moon Juice ก็ทาธุรกิจ
คล้ายๆ กันแต่จะเน้นไปทีว่ ติ ามินในด้านความงามมากกว่า
3. กลุ่มโภชนาการอาหารเพื่อการออกกาลังกาย (Active Nutrition) นอกจากกลุ่มคนทัวๆ
่ ไปทีห่ นั มากินอาหาร
เพื่อสุขภาพแล้ว กลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพและเติบโตมากขึน้ ทุกปี คอื กลุ่มผูช้ ่นื ชอบการออกกาลังกาย ทีต่ อ้ งการอาหารเสริมทัง้ ก่อนและ
หลังการออกกาลังกาย สตาร์ทอัพทีเ่ ข้ามาทาธุรกิจกับกลุ่มเป้ าหมายนี้ เช่น Foodspring ทีพ่ ฒ
ั นาอาหารเสริม เครื่องดื่ม ขนม
ฯลฯ แบบออร์แกนิก เพื่อตอบโจทย์ทห่ี ลากหลายของผูอ้ อกกาลังกาย เช่นต้องการสร้างกล้ามเนื้อ ควบคุมและลดน้าหนัก เป็ นต้น
4. กลุ่มเทคโนโลยีทางโภชนาการ (Nutrition Tech) สตาร์ทอัพในส่วนนี้จะนาเสนอแพลตฟอร์มโภชนาการส่วน
บุคคล เช่น บริษทั Viome ทีจ่ ะวิเคราะห์โปรไฟล์ทางชีวเคมีของผูใ้ ช้งาน เพื่อจะได้ให้คาแนะนาเรื่องอาหารการควบคุมอาหาร
สาหรับลดน้าหนัก ตามไลฟ์ สไตล์ของแต่ละบุคคล
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5. กลุ่มฟิ ตเนส (Fitness) จากการทาธุรกิจฟิ ตเนสแบบเดิม ทีม่ สี ถานทีต่ งั ้ แล้วให้คนมาออกกาลังกาย ในยุคนี้สตาร์ท
อัพด้านฟิ ตเนส เห็นปั ญหาว่าคนมักจะไม่ค่อยมีเวลา หรือทางานกันยุ่งมาก ทาให้คนทีช่ อบออกกาลังกาย แต่ไม่สามารถไปยิมได้
ก็คดิ บริการใหม่สาหรับการนายิม ไปดิลเิ วอรีถ่ งึ ทีท่ างานหรือทีบ่ า้ นกันเลยทีเดียว หรือแม้แต่การให้บริการจองคิวออกกาลังกาย
กับฟิ ตเนส หรือเทรนเนอร์ช่อื ดัง เป็ นต้น สตาร์ทอัพทีน่ ่าสนใจทีท่ าธุรกิจในกลุ่มนี้ เช่น บริษทั MIRROR ทีท่ าธุรกิจตามชื่อ นัน่ ก็
คือผูใ้ ช้งานสามารถออกกาลังกายหน้ากระจก (อุปกรณ์เฉพาะของ MIRROR) ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทีม่ า: https://www.mirror.co/how-it-works
6. กลุ่มเครือ่ งแต่งกายหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมกับชุด (Athleisure & Connected Apparel) จากกระแสการชอบออก
กาลังกายทีก่ ลายมาเป็ นกิจกรรมสาคัญของผูค้ นในยุคนี้ เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ยิง่ เป็ นสิง่ ทีผ่ คู้ นมองหา ทัง้ เพื่อ
นามาช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการออกกาลังกายของตัวเองได้ หรือการสวมใส่เพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมการออก
กาลังกายของตัวเองมากทีส่ ุด แม้กระทังแบรนด์
่
ทเ่ี ป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้าแอคทีฟแวร์ช่อื ดัง เช่น Outdoor Voices หรือ allbirds ก็
ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
7. กลุ่มด้านการนอนหลับ (Sleep) ชีวติ ที่อยู่ดี มีสุขในองค์รวมนัน้ พ่วงไปจนถึงการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
ธุรกิจด้านการนอนหลับ ในยุคนี้ ได้นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปลูกฝั งนิสยั และพฤติกรรมการนอนที่ดีขน้ึ ให้กบั ผู้คน เช่น บริษัท
Sleepace ทีใ่ ห้บริการโซลูชนการนอนหลั
ั่
บทีช่ าญฉลาด
8. กลุ่มสุขภาพจิ ต (Mental Wellness) นับว่าเป็ นกลุ่มธุรกิจทีม่ อี ตั ราการเติบโตขึน้ มาก เพราะเรื่องจิตใจ นับวันยิง่ มี
ความสาคัญต่อการใช้ชวี ติ และการมีความสุขของผู้คนในสมัยนี้ สตาร์ทอัพบางรายจึงคิดค้นบริการ เพื่อส่งเสริมให้ผใู้ ช้งานมี
สุขภาพจิตทีด่ ขี น้ึ ซึง่ แบ่งเป็ นการให้บริการทัง้ แบบส่วนบุคคล และแบบองค์กร
o สตาร์ทอัพที่ให้บริการแบบส่วนบุคคล เช่น แอพฯ ฝึกสมาธิของ Head space หรืออุปกรณ์ตดิ ตามอารมณ์
อย่าง Woebot
o สตาร์ทอัพที่ ให้บริ การในองค์กร พนักงานคือทรัพย์สนิ ที่มคี ่าที่สุดขององค์กร สตาร์ทอัพย่อมเห็นความ
ต้องการ ทีอ่ งค์กรให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาสุขภาพจิตใจของพนักงาน (ควบคู่ไปกับการพัฒนาสุขภาพ
ร่างกาย) จึงคิดค้นโปรแกรมและบริการต่างๆ ไปนาเสนอให้พนักงานในองค์กรทีเดียว
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9. กลุ่มความสวยงามและการดูแลความงาม (Beauty & Personal Care) ในกลุ่มนี้ จะมีสนิ ค้าและบริการที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ทีเ่ น้นการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ าจากธรรมชาติ หรือออร์แกนนิค รวมถึงผลิตภัณฑ์แนวโปรไบโอติก
หรือแม้กระทังสิ
่ นค้าเฉพาะด้าน ทีพ่ ฒ
ั นาเพื่อดูแลเฉพาะตัวบุคคล สตาร์ทอัพบางรายซือ้ ฟาร์มออร์แกนิกสาหรับการพัฒนาสินค้า
ของตัวเองอย่างแบรนด์ Juice beauty
10. กลุ่มการท่องเที่ยวและการให้บริการ (Travel & Hospitality) ในความเป็ นจริงกลุ่มท่องเทีย่ ว หรือ Travel tech
เป็ นกลุ่มธุรกิจที่กว้างมาก ในหมวดนี้จงึ เน้ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน Wellness โดยเฉพาะ เช่น สตาร์ทอัพอย่าง Ketanga
Fitness Retreats เป็ นผูบ้ ุกเบิกประสบการณ์การออกกาลังกายทีท่ นั สมัย โดยเป็ นออร์แกนไนเซอร์ ทีร่ บั จัดกิจกรรมโปรแกรม
ดูแลการออกกาลังกายและพักผ่อนสาหรับองค์กรทัวโลก
่
11. กลุ่มบริ การดูแลเพื่อผู้หญิ งโดยเฉพาะ (Feminine Care) อาจจะเป็ นธุรกิจที่ฟังดูแปลกๆ แต่ไม่น่าเชื่อว่า มี
สตาร์ทอัพทีท่ าธุรกิจด้านนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของผูห้ ญิงโดยเฉพาะ เช่นสตาร์ทอัพ LOLA ทีพ่ ฒ
ั นาสินค้าเพื่อสุขภาพทาง
เพศของผูห้ ญิงเป็ นต้น
12. กลุ่ ม ฟั ง ก์ชันนั ล เฮลท์ (Functional Health) สตาร์ท อัพ ในกลุ่ ม นี้ มัก จะน าเสนอบริก ารในรูป แบบดิจิท ัล
แพลตฟอร์ม ด้า นสุข ภาพที่ผ สมผสาน ทัง้ เรื่อ ง Wellness และเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ สุข ภาพในหลากหลายรูป แบบไว้ด้ว ยกัน
ตัวอย่างเช่น บริษทั Maven ให้บริการคลินิกด้านสุขภาพออนไลน์สาหรับผูห้ ญิง

13. กลุ่มอี คอมเมิ รซ์ (e-Commerce) ในกลุ่มนี้ จะเป็ นกลุ่มสตาร์ทอัพที่เน้นการขายสินค้าบริการ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพในองค์รวม (Wellness) เช่น Brandless ทีม่ คี วามตัง้ ใจขายสินค้าทีด่ กี ว่า แต่สามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง

www.set.or.th/enterprise

4

ทีม่ า: https://s3amazonaws.com/cbi-research-portal-uploads/2018/07/31153216/WellnessTech_MarketMap1.png
ทัง้ หมดนี้ คือ 13 กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน Wellness ทีจ่ ะเข้ามาเปลีย่ นแปลง และช่วยเติมเต็มให้ชวี ติ ผูค้ นมีความสุข
พร้อมกับการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจไปด้วยกัน ซึง่ แน่ นอนว่าประเทศไทยเองก็มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยต่อการทาธุรกิจ
สตาร์ทอัพในด้านนี้เป็ นอย่างมาก เรามียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือที่เรียกว่า
Medical Hub (2560 – 2569) ซึง่ มี 4 เรื่องหลักๆ ทีป่ ระเทศไทยกาลังขับเคลื่อน ได้แก่ การเป็ น ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจยั (Academic
Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (Product Hub)
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ดังนัน้ โอกาสทางธุรกิจทัง้ ในเรื่องความต้องการ หรือกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเนื่อง ขนาดของตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่
อัตราการขยายตัวยังสูงต่อเนื่อง ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เอง นับว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทาธุรกิจทีม่ โี อกาสประสบผลสาเร็จมาก
ทีเดียว ซึง่ หากสตาร์ทอัพรายใดมีไอเดีย และมองเห็นช่องทางในการเข้ามาทาธุรกิจ Wellness Tech ก็ดนู ่าสนใจไม่น้อยทีเดียว
*ทีม่ า:
1. https://globalwellnessinstitute.org
2. https://www.cbinsights.com/research/wellness-tech-startups-market-map/
แปลและเรียบเรียงโดย : นุชนาถ คุณความดี
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบการ
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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