เจาะกระแส Smart wearable เพือ่ สุขภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
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Smart wearable ถูกนํามาใชในหลายมิติของวงการแพทยและวิทยาศาสตรการกีฬา
อุปกรณอัจฉริยะเหลานี้ สามารถยกระดับการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภค แตอาจจะ
สงผลกระทบตอผูประกอบการบางประเภท ซึ่งทําใหตองเรงปรับตัว
ในชวง 3 ป ที่ผานมา Smart wearable ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สังเกตไดจากยอดขายในประเทศ
ไทยที่สูงขึ้นเฉลี่ย 23% ตอป โดยเฉพาะกลุมอุปกรณประเภทเพื่อสุขภาพ ซึง่ มีการพัฒนาในเรื่องของความ

แม่นยํา และประสิทธิภาพ ในปจั จุบนั Smart watch สามารถวัดการวิง่ ได้ภายใน 5 วินาทีทเ่ี ริม่ ออกวิง่ ซึง่ เร็วขึน้ กว่า
เมื่อ 5 ปี ก่อนทีต่ อ้ งใช้เวลาถึง 50 วินาที ด้านความหลากหลายทัง้ ในด้านรูปแบบสินค้า และค่าทีว่ ดั ได้ ก็ดขี น้ึ เช่นกัน
Smart wearable นัน้ ไม่ใช่แค่ Smart watch เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านัน้ แต่รวมถึง เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้ใยพิเศษใน
การทอเพื่อวัดปฏิกริ ยิ าทางไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ ในกล้ามเนื้อของผูส้ วมใส่ หรือชุดชัน้ ในทีส่ ามารถตรวจหามะเร็งเต้านมได้
ในด้านความหลากหลายอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น
โหมดไตรกีฬาใน Smart watch ทีร่ วมกีฬาทัง้ 3 ประเภทไว้ในโหมดเดียว ฟงั ก์ชนั นี้สามารถตรวจจับการเปลีย่ นชนิด
กีฬาของผู้สวมใส่ได้โดยอัตโนมัติ โดยจากการคาดการณ์ของ IDC สถาบันวิจยั ด้านการตลาดของสหรัฐฯ ระบุว่า
จํานวนการขายอุปกรณ์ Smart wearable ทัวโลกจะเติ
่
บโตเฉลีย่ สะสมถึง 11.6% ต่อปี จาก 123 ล้านชิน้ ในปี 2018
เป็ น 190 ล้านชิน้ ในปี 2022

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

ปจจัยหลัก 3 ประการ ที่ทําใหตลาด Smart wearable เติบโต ไดแก 1) กระแสใสใจสุขภาพที่เพิ่มมาก
ขึ้น 2) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และ 3) การลงทุนขามอุตสาหกรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของโลก
ในธุรกิจอุปกรณ Smart wearable
ปจจุบันกระแสการใสใจสุขภาพไดรับความนิยมจากสังคมในวงกวาง จากการประมาณการของสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเปิ ดเผยว่า ประเทศไทยมีนักวิง่ ประมาณ 12 ล้านคน (2016) และคาดว่าจะ
เติบโตสูงขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ ทางภาครัฐ และเอกชนมีการรณรงค์ให้หนั มาใส่ใจสุขภาพเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เห็นได้จาก
การจัดงานวิง่ ทัวประเทศไทยเพิ
่
ม่ ขึน้ จาก 500 รายการต่อปี ในปี 2016 เป็ น 696 รายการต่อปี ในปี 2018 ซึง่ สูงขึน้
เป็ นประวัตกิ ารณ์ ในขณะเดียวกัน ฟิ ตเนสรายใหญ่อย่าง ฟิ ตเนส เฟิ รส์ท ก็เริม่ ขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดครัง้ แรก
ในรอบ 6 ปี รวมถึงแบรนด์ต่างๆ ทีเ่ พิม่ คลาสเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า เน้นการออกกําลังกายเฉพาะ เช่น มวยไทย โยคะ
ตอกยํ้าความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการออกกําลังกาย

สังคมผูสูงอายุเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยขยายศักยภาพการเติบโตของตลาด Smart wearable โดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) ระบุว่า จํานวนผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป) ที่มแี นวโน้มอาศัยอยู่คนเดียว
เติบโตเฉลีย่ สะสม 3% ต่อปี ตัง้ แต่ปี 2007 จนถึงปจั จุบนั และคาดการณ์ว่าจะเพิม่ เป็ น 1.4 ล้านคนในปี 2022 คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณ 11 % ของผูส้ งู อายุทงั ้ หมด ทําให้ผสู้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พาตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ มีจาํ นวน
สูงขึน้ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเปิ ดเผยว่า การเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุจากการหกล้มสูงถึงปี ละเกือบ 2,000 ราย
ซึง่ การเพิม่ Features และนวัตกรรมใหม่ๆ ของ Smart wearable เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีท่ ําให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์
สอดคล้องกับความต้องการในการดูแลผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยู่คนเดียว ซึง่ ผูใ้ ช้ Smart wearable ในไทยทีม่ อี ายุมากกว่า
45 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นสัดส่วนถึง 16.4% ของจํานวนผูใ้ ช้ทงั ้ หมด และคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การเขามาลงทุนขามอุตสาหกรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของโลก ในอุตสาหกรรม Healthcare
เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ผลักดันใหตลาด Smart wearable เติบโต จากข้อมูลของ CB insights ระบุว่าตัง้ แต่ปี
2012 ถึง 2018 บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 10 บริษัทในสหรัฐฯ เช่น Apple, Intel, Alphabet, IBM และอีกหลาย
บริษัท มีการลงทุนในอุตสาหกรรม Healthcare ทัง้ หมด 209 ดีล พบว่าตัง้ แต่ปี 2012 จนถึงปจั จุบนั อุปกรณ์เพื่อ
สุขภาพถูกลงทุนเป็ นอันดับที่ 2 ในตลาด Healthcare รองจากการลงทุนใน Software (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค 2561)
ซึง่ หากดูสถิตจิ ํานวนการลงทุนทัวโลกในป
่
ญั ญาประดิษฐ์ (AI) ในหมวดของ Smart wearable เพื่อการดูแลสุขภาพ
จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตเฉลีย่ ถึง 41% ต่อปี (ตัง้ แต่ปี 2012 ถึง 2016) แสดงถึงความสนใจของบริษทั ชัน้ นําของโลก
ที่มีต่ออุตสาหกรรม ซึ่งการลงทุนจากบริษัทเหล่านี้ทําให้ Smart wearable ขยายขีดความสามารถ และเกิดการ
แข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพ รองรับการออกกําลังกายได้หลายรูปแบบ เปรียบเสมือนเทรนเนอร์สว่ นตัว ทีค่ อย
แนะนําผูส้ วมใส่
ทัง้ นี้ จ าก 3 ป จั จัย ข้า งต้ น ส่ ง เสริม ให้ ร ายได้ ท ัว่ โลกของ Smart wearable ที่ใ ช้ เ พื่อ การออกกํ า ลัง กาย และ
Applications ทีเ่ กีย่ วเนี่องมีมลู ค่าประมาณ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015 และคาดว่าจะขยายตัวเป็ น 4.9
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020
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representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
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ขณะที่ ในอนาคตตลาด Smart wearable จะมีการพัฒ นาไปใน 3 ทิศทางหลักไดแก 1) มี รู ปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น 2) มีคุณสมบัติ และความสามารถสูงขึ้น 3) มีการประมวลผลใน Platform ตางๆ
และสามารถใหคําแนะนําผูสวมใสไดอยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่หลากหลายของ Smart wearable จะเห็นได้จากความพยายามคิดค้นรูปแบบอุปกรณ์ท่แี ตกต่าง
นอกเหนื อ จาก Smart watch/Smart band เช่ น Smart footwear รองเท้า จากบริษัท Under Armour ที่ส ามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตัง้ แต่การลงนํ้าหนัก ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในตัวเอง
หรือ Smart bra จากบริษทั Microsoft ทีส่ ามารถตรวจคลื่นหัวใจ และรับรูถ้ งึ ความเครียดของผูส้ วมใส่ ซึง่ อุปกรณ์แต่
ละชิน้ ทีเ่ กิดขึน้ จะทําหน้าทีแ่ ตกต่างกันออกไปขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีเ่ ก็บได้จากแต่ละส่วนของร่างกาย

คุณสมบัติ และความสามารถสูงขึ้น ของ Smart wearable พบว่าอนาคต Smart wearable จะเป็ นอุปกรณ์

ที่ไม่มกี ารเจาะ/ฝงั เข้าไปในชัน้ ผิวหนัง (Non-invasive) ไม่รบกวนการใช้ในชีวติ ประจําวันของผูส้ วมใส่มากเกินไป
(Minimal attention) ข้อมูลที่ได้มีการบันทึกอย่างต่ อเนื่อง (Continuous data) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ใน
หลายระบบ (Interoperability) ปจั จุบนั บริษัทต่ างๆ พยายามมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของ Smart wearable ทัง้ 4
คุณสมบัตนิ ้ี โดยคาดว่าจะเห็นเป็ นรูปธรรมมากขึน้ ในอีก 3-5 ปี ขา้ งหน้านี้

คณุ SMART
สมบWEARABLE
ตั ทิ ดี ขี อง
NON-INVASIVE

MINIMAL ATTENTION

INTEROPERABILITY

CONTINUOUS DATA

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดยอีไอซี

การประมวลผลที่แมนยํา และการแนะนําผูบริโภคในการใชชีวิตประจําวัน เป็ นอีกหนึ่ง Platform ทีค่ าดว่าจะ
เห็นได้อย่างแพร่หลาย จากการเชื่อมต่อของระบบ IoT และ AI ทําให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็ นประโยชน์มากขึน้ อาทิ นาฬิกา
Xiaomi ทีส่ ามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของ Percentile ให้คําแนะนําผูส้ วมใส่เกีย่ วกับการนอน และกิจกรรมอื่นๆ
ระหว่างวันจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ทงั ้ หมดกว่า 46.2 ล้านคน ยาวนานกว่า 3 ปี จึงทําให้สามารถให้
คําแนะนําแก่ผสู้ วมใส่ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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การพัฒนาของ Smart wearable จะเป็ นการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของหลายธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ
ประเภทการผลิต/นําเข้าสินค้า และอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆ แบบเดิม อาทิ เครื่องวัดความดัน เครื่องเจาะเลือดวัด
ปริมาณนํ้าตาล รวมถึงลักษณะการให้บริการในโรงพยาบาล ทีอ่ าจมีการจับมือร่วมกันระหว่างบริษทั พัฒนา Smart
wearable เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ และยกระดับภาพลักษณ์ ของโรงพยาบาลให้มคี วาม
ทันสมัย นอกจากนี้ยงั เป็ นโอกาสสําหรับ ผูผ้ ลิต/ผูน้ ําเข้าอุปกรณ์ Smart wearable ทีจ่ ะขยายสายการผลิต ให้กว้าง
มากขึน้ จากแค่ Smart watch/Smart band ให้ครอบคลุมอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีส่ ามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
กระแสใส่ใจสุขภาพ อย่าง Sleeping gadget ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่นอนหลับสนิทมากขึ้น หรือสายรัดข้อมือสําหรับ
ผูส้ งู อายุทม่ี คี ุณสมบัตเิ ฉพาะ สําหรับตัวอย่างการพัฒนาอุปกรณ์ในไทย เช่น การพัฒนาอุปกรณ์สาํ หรับผูส้ งู อายุ และ
ผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือนาฬิกาอัจฉริยะ ‘โพโมะ’ ป้องกันเด็กหาย ทีป่ จั จุบนั วางขาย
มากกว่า 20 ประเทศทัวโลก
่
เป็ นต้น
อีกหนึ่งธุรกิจทีน่ ่ าสนใจคือการพัฒนา Compatible applications ทีใ่ ช้ร่วมกับ Smart wearable ซึง่ เป็ นการนําข้อมูล
มาต่อยอด วิเคราะห์ และประมวลผล ซึง่ เป็ นธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ ทัง้ นี้ Startup จํานวนมาก
ทัวโลกให้
่
ความสนใจในการผลิต Apps ชนิดนี้ เช่น FitStar ทีค่ อยให้คําแนะนําแก่ผูเ้ ล่นโยคะ Lumosity ทีว่ ดั ระดับ
การทํางานของสมองของผู้ใช้ ว่าการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอช่วยพัฒนาสมองอย่างไร รวมไปจนถึง Apps
ส่งเสริมการฝึกสมาธิ และฝึกการตัดสินใจในแต่ละวัน ทัง้ นี้ อีไอซี มองว่าการพัฒนา Apps ต่างๆ เป็ นโอกาสของกลุม่
Startup และผูป้ ระกอบการในการต่อยอดธุรกิจ จากกระแสของ Smart wearable ได้
ปริมาณการขายอุปกรณ์สวมใส่อจั ฉริยะทัวโลก
่
หน่วย: ล้านชิน้

11.6%

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดยอีไอซีจากข้อมูลของสถาบันวิจยั ด้านการตลาด IDC
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