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Smart wearable ถูกนํามาใชในหลายมิติของวงการแพทยและวิทยาศาสตรการกีฬา 
อุปกรณอัจฉริยะเหลาน้ี สามารถยกระดับการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภค แตอาจจะ
สงผลกระทบตอผูประกอบการบางประเภท ซ่ึงทําใหตองเรงปรับตัว  

ในชวง 3 ป ที่ผานมา Smart wearable ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน สังเกตไดจากยอดขายในประเทศ
ไทยที่สูงข้ึนเฉลี่ย 23% ตอป โดยเฉพาะกลุมอุปกรณประเภทเพ่ือสุขภาพ ซึง่มกีารพฒันาในเรื่องของความ

แม่นยาํ และประสทิธภิาพ ในปจัจุบนั Smart watch สามารถวดัการวิง่ไดภ้ายใน 5 วนิาททีีเ่ริม่ออกวิง่ ซึง่เรว็ขึน้กว่า

เมื่อ 5 ปีก่อนทีต่อ้งใชเ้วลาถงึ 50 วนิาท ีดา้นความหลากหลายทัง้ในดา้นรปูแบบสนิคา้ และค่าทีว่ดัได ้กด็ขี ึน้เช่นกนั 

Smart wearable นัน้ ไม่ใช่แค่ Smart watch เพื่อวดัอตัราการเตน้ของหวัใจเท่านัน้ แต่รวมถงึ เสือ้ผา้ทีใ่ชใ้ยพเิศษใน

การทอเพื่อวดัปฏกิริยิาทางไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ในกลา้มเน้ือของผูส้วมใส ่หรอืชุดชัน้ในทีส่ามารถตรวจหามะเรง็เตา้นมได ้

ในดา้นความหลากหลายอุปกรณ์เหล่าน้ี สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น 

โหมดไตรกฬีาใน Smart watch ทีร่วมกฬีาทัง้ 3 ประเภทไวใ้นโหมดเดยีว ฟงักช์นัน้ีสามารถตรวจจบัการเปลีย่นชนิด

กฬีาของผู้สวมใส่ได้โดยอตัโนมตั ิโดยจากการคาดการณ์ของ IDC สถาบนัวจิยัด้านการตลาดของสหรฐัฯ ระบุว่า 

จํานวนการขายอุปกรณ์ Smart wearable ทัว่โลกจะเตบิโตเฉลีย่สะสมถงึ 11.6% ต่อปี จาก 123 ลา้นชิน้ในปี 2018 

เป็น 190 ลา้นชิน้ในปี 2022 
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ปจจัยหลัก 3 ประการ ที่ทําใหตลาด Smart wearable เติบโต ไดแก 1) กระแสใสใจสุขภาพที่เพ่ิมมาก
ข้ึน 2) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และ 3) การลงทุนขามอุตสาหกรรมของบริษัทเทคโนโลยีช้ันนําของโลก 
ในธุรกิจอุปกรณ Smart wearable  

ปจจุบันกระแสการใสใจสุขภาพไดรับความนิยมจากสังคมในวงกวาง จากการประมาณการของสถาบนัวจิยั

ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิลเปิดเผยว่า ประเทศไทยมนีักวิง่ประมาณ 12 ลา้นคน (2016) และคาดว่าจะ

เตบิโตสงูขึน้เรื่อยๆ ซึง่ทางภาครฐั และเอกชนมกีารรณรงคใ์หห้นัมาใสใ่จสขุภาพเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั เหน็ไดจ้าก

การจดังานวิง่ทัว่ประเทศไทยเพิม่ขึน้จาก 500 รายการต่อปี ในปี 2016 เป็น 696 รายการต่อปีในปี 2018 ซึง่สงูขึน้

เป็นประวตักิารณ์ ในขณะเดยีวกนั ฟิตเนสรายใหญ่อย่าง ฟิตเนส เฟิรสท์ กเ็ริม่ขยายสาขาไปยงัต่างจงัหวดัครัง้แรก

ในรอบ 6 ปี รวมถงึแบรนดต่์างๆ ทีเ่พิม่คลาสเพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ เน้นการออกกําลงักายเฉพาะ เช่น มวยไทย โยคะ 

ตอกยํ้าความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของการออกกาํลงักาย  

สังคมผูสูงอายุเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยขยายศักยภาพการเติบโตของตลาด Smart wearable โดย

สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ(NSO) ระบุว่า จํานวนผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป) ที่มแีนวโน้มอาศยัอยู่คนเดยีว

เตบิโตเฉลีย่สะสม 3% ต่อปี ตัง้แต่ปี 2007 จนถงึปจัจุบนั และคาดการณ์ว่าจะเพิม่เป็น 1.4 ลา้นคนในปี 2022 คดิ

เป็นสดัสว่นประมาณ 11 % ของผูส้งูอายุทัง้หมด ทาํใหผู้ส้งูอายุทีต่อ้งพึง่พาตนเองในการทาํกจิกรรมต่างๆ  มจีาํนวน

สงูขึน้ โดยขอ้มลูจากกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า การเสยีชวีติของผูส้งูอายุจากการหกลม้สงูถงึปีละเกอืบ 2,000 ราย 

ซึง่การเพิม่ Features และนวตักรรมใหม่ๆ ของ Smart wearable เป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิการพฒันาอุปกรณ์ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการดแูลผูส้งูอายุทีอ่าศยัอยู่คนเดยีว ซึง่ผูใ้ช ้Smart wearable ในไทยทีม่อีายุมากกว่า 

45 ปีขึน้ไป คดิเป็นสดัสว่นถงึ 16.4% ของจาํนวนผูใ้ชท้ัง้หมด และคาดว่าจะยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

การเขามาลงทุนขามอุตสาหกรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของโลก ในอุตสาหกรรม Healthcare 
เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ผลักดันใหตลาด Smart wearable เติบโต จากขอ้มูลของ CB insights ระบุว่าตัง้แต่ปี 

2012 ถึง 2018 บรษิัทเทคโนโลยขีนาดใหญ่ 10 บรษิัทในสหรฐัฯ เช่น Apple, Intel, Alphabet, IBM และอกีหลาย

บรษิัท มกีารลงทุนในอุตสาหกรรม Healthcare ทัง้หมด 209 ดลี พบว่าตัง้แต่ปี 2012 จนถึงปจัจุบนั อุปกรณ์เพื่อ

สุขภาพถูกลงทุนเป็นอนัดบัที ่2 ในตลาด Healthcare รองจากการลงทุนใน Software (ขอ้มูล ณ วนัที ่9 ม.ีค 2561) 

ซึง่หากดูสถติจิํานวนการลงทุนทัว่โลกในปญัญาประดษิฐ ์(AI) ในหมวดของ Smart wearable เพื่อการดูแลสุขภาพ 

จะเหน็ไดว้่ามกีารเตบิโตเฉลีย่ถงึ 41% ต่อปี (ตัง้แต่ปี 2012 ถงึ 2016) แสดงถงึความสนใจของบรษิทัชัน้นําของโลก

ที่มีต่ออุตสาหกรรม ซึ่งการลงทุนจากบริษัทเหล่าน้ีทําให้ Smart wearable ขยายขดีความสามารถ และเกิดการ

แขง่ขนัทางดา้นราคาและคุณภาพ รองรบัการออกกาํลงักายไดห้ลายรปูแบบ เปรยีบเสมอืนเทรนเนอรส์ว่นตวั ทีค่อย

แนะนําผูส้วมใส ่

ทัง้ น้ีจาก 3 ปจัจัยข้างต้น ส่งเสริมให้รายได้ทัว่โลกของ Smart wearable ที่ใช้เพื่อการออกกําลังกาย และ 

Applications ทีเ่กีย่วเน่ีองมมีลูค่าประมาณ 1.6 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2015 และคาดว่าจะขยายตวัเป็น 4.9 

หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2020 
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ขณะท่ีในอนาคตตลาด Smart wearable จะมีการพัฒนาไปใน 3 ทิศทางหลักไดแก 1) มีรูปแบบท่ี
หลากหลายมากข้ึน 2) มีคุณสมบัติ และความสามารถสูงข้ึน 3) มีการประมวลผลใน Platform ตางๆ 
และสามารถใหคําแนะนําผูสวมใสไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบที่หลากหลายของ Smart wearable จะเหน็ได้จากความพยายามคดิค้นรูปแบบอุปกรณ์ที่แตกต่าง 

นอกเหนือจาก Smart watch/Smart band เช่น Smart footwear รองเท้าจากบริษัท Under Armour ที่สามารถ

ตรวจจบัการเคลื่อนไหว ตัง้แต่การลงน้ําหนกั ปรมิาณการเผาผลาญแคลอร ีรวมถงึสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดใ้นตวัเอง 

หรอื Smart bra จากบรษิทั Microsoft ทีส่ามารถตรวจคลื่นหวัใจ และรบัรูถ้งึความเครยีดของผูส้วมใส ่ซึง่อุปกรณ์แต่

ละชิน้ทีเ่กดิขึน้จะทาํหน้าทีแ่ตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัขอ้มลูทีเ่กบ็ไดจ้ากแต่ละสว่นของร่างกาย 

คุณสมบัติ และความสามารถสูงข้ึน ของ Smart wearable พบว่าอนาคต Smart wearable จะเป็นอุปกรณ์

ที่ไม่มกีารเจาะ/ฝงัเขา้ไปในชัน้ผวิหนัง (Non-invasive) ไม่รบกวนการใช้ในชวีติประจําวนัของผูส้วมใส่มากเกนิไป 

(Minimal attention) ข้อมูลที่ได้มีการบนัทึกอย่างต่อเน่ือง (Continuous data) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ใน

หลายระบบ (Interoperability) ปจัจุบนับริษัทต่างๆ พยายามมุ่งพฒันาประสทิธภิาพของ Smart wearable ทัง้ 4 

คุณสมบตัน้ีิ โดยคาดว่าจะเหน็เป็นรปูธรรมมากขึน้ในอกี 3-5 ปีขา้งหน้าน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดยอไีอซ ี

การประมวลผลที่แมนยํา และการแนะนําผูบริโภคในการใชชีวิตประจําวัน เป็นอกีหน่ึง Platform ทีค่าดว่าจะ

เหน็ไดอ้ย่างแพร่หลาย จากการเชื่อมต่อของระบบ IoT และ AI ทําใหข้อ้มลูทีไ่ดเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ อาท ินาฬกิา 

Xiaomi ทีส่ามารถแสดงขอ้มูลในรูปแบบของ Percentile ใหค้ําแนะนําผูส้วมใส่เกีย่วกบัการนอน และกจิกรรมอื่นๆ 

ระหว่างวนัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผู้ใช้ทัง้หมดกว่า 46.2 ล้านคน ยาวนานกว่า 3 ปี จึงทําให้สามารถให้

คาํแนะนําแก่ผูส้วมใสไ่ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

NON-INVASIVE

งอข ีด  ีท ิต ับมสณ ุค
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การพฒันาของ Smart wearable จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบกจิกรรมของหลายธุรกจิทีเ่กี่ยวเน่ือง โดยเฉพาะธุรกจิ

ประเภทการผลติ/นําเขา้สนิคา้ และอุปกรณ์การวดัค่าต่างๆ แบบเดมิ อาท ิเครื่องวดัความดนั เครื่องเจาะเลอืดวดั

ปรมิาณน้ําตาล รวมถงึลกัษณะการใหบ้รกิารในโรงพยาบาล ทีอ่าจมกีารจบัมอืร่วมกนัระหว่างบรษิทัพฒันา Smart 

wearable เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าทีต่รงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ และยกระดบัภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลให้มคีวาม

ทนัสมยั นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสสาํหรบั ผูผ้ลติ/ผูนํ้าเขา้อุปกรณ์ Smart wearable ทีจ่ะขยายสายการผลติ ใหก้วา้ง

มากขึน้ จากแค่ Smart watch/Smart band ใหค้รอบคลุมอุปกรณ์อื่นๆ ทีส่ามารถอาํนวยความสะดวกและตอบสนอง

กระแสใส่ใจสุขภาพ อย่าง Sleeping gadget ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่นอนหลบัสนิทมากขึ้น หรือสายรดัข้อมือสําหรับ

ผูส้งูอายุทีม่คุีณสมบตัเิฉพาะ สาํหรบัตวัอย่างการพฒันาอุปกรณ์ในไทย เช่น การพฒันาอุปกรณ์สาํหรบัผูส้งูอายุ และ

ผูป้ว่ยอลัไซเมอร ์จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์หรอืนาฬกิาอจัฉรยิะ ‘โพโมะ’ ป้องกนัเดก็หาย ทีป่จัจุบนัวางขาย

มากกว่า 20 ประเทศทัว่โลก เป็นตน้ 

อกีหน่ึงธุรกจิทีน่่าสนใจคอืการพฒันา Compatible applications ทีใ่ชร่้วมกบั Smart wearable ซึง่เป็นการนําขอ้มูล

มาต่อยอด วเิคราะห ์และประมวลผล ซึง่เป็นธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการไทยสามารถแขง่ขนัได ้ทัง้น้ี Startup จาํนวนมาก

ทัว่โลกใหค้วามสนใจในการผลติ Apps ชนิดน้ี เช่น FitStar ทีค่อยใหค้ําแนะนําแก่ผูเ้ล่นโยคะ Lumosity ทีว่ดัระดบั

การทํางานของสมองของผู้ใช้ ว่าการออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอช่วยพฒันาสมองอย่างไร รวมไปจนถึง Apps 

สง่เสรมิการฝึกสมาธ ิและฝึกการตดัสนิใจในแต่ละวนั ทัง้น้ี อไีอซ ีมองว่าการพฒันา Apps ต่างๆ เป็นโอกาสของกลุ่ม 

Startup และผูป้ระกอบการในการต่อยอดธุรกจิ จากกระแสของ Smart wearable ได ้

ปริมาณการขายอปุกรณ์สวมใส่อจัฉริยะทัว่โลก

หน่วย: ลา้นชิน้ 
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