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Wellness Tech…ตลาดใหญ่ทีน่่าสนใจส าหรับสตาร์ทอัพ (ไทย) 
 
HIGHLIGHTS: 

 เมื่อพูดถงึสตารท์อพัดา้น Wellness Tech เรากพ็อรูม้าบา้งว่าเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องสุขภาพร่างกาย การออก
ก าลงักาย แต่ในปัจจุบนักลุ่มธุรกจิทีถู่กจดัอยู่ในหมวดหมู่ Wellness นัน้มมีากมายและหลากหลายรูปแบบ บทความนี้ 
จงึขอฉายภาพใหผู้อ้่านเหน็ว่าธุรกจิดา้น Wellness เตบิโตและมรีปูแบบการท าธุรกจิอย่างไร 

 โดยบทความนี้ แปลและเรยีบเรยีงขอ้มูลจาก CBinsights ซึง่ไดแ้บ่งธุรกจิสตารท์อพัออกเป็น 15 กลุ่ม แต่ในบทความ
ไดเ้ขยีนและจดักรุ๊ปใหม่ จงึเหลอืเพยีง 13 กลุ่มพรอ้มยกตวัอย่างธุรกจิสตารท์อพั (ต่างประเทศ) เพื่อใหเ้หน็ภาพชดัเจน
ขึน้  

 
เวลาในการอ่าน  5  นาที

 
 
 เมื่อพดูถงึค าว่า Wellness หรอื Well-being นัน้ ความหมายของทัง้ 2 ค า กค็งจะแปลไดว้่า ความสุขสมบูรณ์ของคน
ในองคร์วม (ร่างกาย อารมณ์ สตปัิญญา และสงัคม) หรอืสัน้ๆ กค็อืความอยู่ด ีมสีขุนัน่เอง โดยบทความนี้ เราจะมาพูดถงึเทรนด์
ทีย่งัคงมาแรงและแน่นอนว่าจะยงัคงอยู่ในกระแสความสนใจจากคนทัว่โลกไปอกีนาน เพราะเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีิตและวถิี
ความเป็นอยู่ของผูค้น ดงันัน้ ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั Wellness จงึเกดิขึน้มามากมายในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ตัง้แต่ธุรกจิฟิตเนส การ
ท าอาหารเพื่อสขุภาพ การบ าบดัร่างกายจติใจ การขายของทีเ่กีย่วกบัสุขภาพและการออกก าลงักาย ไปจนถงึการท่องเทีย่วเชงิ
สขุภาพ เป็นตน้ 
 

(ตัง้แต่ปี 2558-2560 อุตสาหกรรมด้านสุขภาพระดบัโลกขยายตวั 12.8% จาก 3.7 ลา้นลา้นดอลลารส์ู่ 4.2 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์โดยเฉลีย่ต่อปีขยายตวัถงึ 6.4% ซึง่เรว็กว่าการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกเกอืบสองเท่า (3.6%)* 

 
 นัน่จงึเป็นเหตุผลหนึ่งที่ในช่วง 4-5 ปีมานี้ มผีูป้ระกอบการสตาร์ทอพัมองเหน็โอกาสในการต่อยอดสนิค้าจากบรกิาร
แบบเดมิ ให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายจติใจของคนในยุคดจิทิลั จงึหนัมาพฒันาธุรกิจ
สตารท์อพัดา้น Wellness หรอืทีเ่รยีกว่า Wellness Tech กนัมากขึน้ ดงันัน้เพื่อใหผู้อ้่านเหน็ภาพและรูจ้กัสตารท์อพัในกลุ่มนี้ว่า
มรีปูแบบและมกีารท าธุรกจิอย่างไรกนับา้ง บทความนี้จะพาทุกท่านมารูจ้กั 13 กลุ่มธุรกจิทีถู่กจดัเป็น Wellness Tech กนั 
 
 1. กลุ่มอาหารและเครือ่งด่ืม (Food & Beverage) แน่นอนว่าการม ีWell-being ทีด่นีัน้ ตอ้งเริม่มาจากการกนิและดื่ม
เพื่อสขุภาพ สตารท์อพักลุ่มนี้จงึท าธุรกจิทีม่าจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีค่ านึงเรื่องสขุภาพจากการบรโิภคเป็นหลกั คนกลุ่ม
นี้ตอ้งการกนิและดื่มในสิง่ทีไ่ม่ท ารา้ยร่างกาย จงึเป็นกระแสทีท่ าใหค้นหนัมาเลอืกวตัถุดบิจ าพวกออรแ์กนิค หรอื non-GMO กนั
มากขึน้ รวมถงึเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาท ิดที๊อกซ ์คอมบูชะ เป็นต้น สตารท์อพัในกลุ่มนี้เช่น Daily Harvest ทีใ่หบ้รกิารทัง้ซือ้
และท าอาหารออรแ์กนิกพรอ้มจดัสง่ถงึบา้น  
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ทีม่า: https://www.daily-harvest.com/ 
  

 2. กลุ่มวิตามินและอาหารเสริม (Vitamins & Supplements) สตารท์อพักลุ่มนี้ จะน าเสนอวติามนิและอาหารเสรมิ 
เพื่อสขุภาพเฉพาะตวับุคคล ตวัอย่างเช่น บรษิทั care/of ทีข่ายวติามนิโดยใหลู้กคา้ตอบค าถามเบือ้งต้น น าผลมาวเิคราะห ์แลว้
น าเสนอวติามนิทีเ่หมาะสมกบัแต่ละคน โดยจะจดัส่งถงึบ้านเป็นรายเดอืน ส่วน HUM Nutrition and Moon Juice กท็ าธุรกจิ
คลา้ยๆ กนัแต่จะเน้นไปทีว่ติามนิในดา้นความงามมากกว่า 
 
 3. กลุ่มโภชนาการอาหารเพื่อการออกก าลงักาย (Active Nutrition) นอกจากกลุ่มคนทัว่ๆ ไปทีห่นัมากนิอาหาร
เพื่อสขุภาพแลว้ กลุ่มทีม่ศีกัยภาพและเตบิโตมากขึน้ทุกปีคอื กลุ่มผูช้ื่นชอบการออกก าลงักาย ทีต่อ้งการอาหารเสรมิทัง้ก่อนและ
หลงัการออกก าลงักาย สตารท์อพัทีเ่ขา้มาท าธุรกจิกบักลุ่มเป้าหมายนี้ เช่น Foodspring ทีพ่ฒันาอาหารเสรมิ เครื่องดื่ม ขนม 
ฯลฯ แบบออรแ์กนิก เพื่อตอบโจทยท์ีห่ลากหลายของผูอ้อกก าลงักาย เช่นตอ้งการสรา้งกลา้มเน้ือ ควบคุมและลดน ้าหนกั เป็นตน้ 
 
 4. กลุ่มเทคโนโลยีทางโภชนาการ (Nutrition Tech) สตารท์อพัในส่วนนี้จะน าเสนอแพลตฟอรม์โภชนาการส่วน
บุคคล เช่น บรษิทั Viome ทีจ่ะวเิคราะห์โปรไฟลท์างชวีเคมขีองผูใ้ช้งาน เพื่อจะไดใ้หค้ าแนะน าเรื่องอาหารการควบคุมอาหาร
ส าหรบัลดน ้าหนกั ตามไลฟ์สไตลข์องแต่ละบุคคล  
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5. กลุ่มฟิตเนส (Fitness) จากการท าธุรกจิฟิตเนสแบบเดมิ ทีม่สีถานทีต่ัง้แลว้ใหค้นมาออกก าลงักาย ในยุคนี้สตารท์
อพัดา้นฟิตเนส เหน็ปัญหาว่าคนมกัจะไม่ค่อยมเีวลา หรอืท างานกนัยุ่งมาก ท าใหค้นทีช่อบออกก าลงักาย แต่ไม่สามารถไปยมิได ้
กค็ดิบรกิารใหม่ส าหรบัการน ายมิไปดลิเิวอรีถ่งึทีท่ างานหรอืทีบ่า้นกนัเลยทเีดยีว หรอืแมแ้ต่การใหบ้รกิารจองควิออกก าลงักาย
กบัฟิตเนส หรอืเทรนเนอรช์ื่อดงั เป็นตน้ สตารท์อพัทีน่่าสนใจทีท่ าธุรกจิในกลุ่มนี้ เช่น บรษิทั MIRROR ทีท่ าธุรกจิตามชื่อ นัน่ก็
คอืผูใ้ชง้านสามารถออกก าลงักายหน้ากระจก (อุปกรณ์เฉพาะของ MIRROR) ไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
 

 
ทีม่า: https://www.mirror.co/how-it-works 
  
 6. กลุ่มเครือ่งแต่งกายหรอือปุกรณ์ต่อเช่ือมกบัชุด (Athleisure & Connected Apparel) จากกระแสการชอบออก
ก าลงักายทีก่ลายมาเป็นกจิกรรมส าคญัของผูค้นในยุคนี้ เครื่องแต่งกายหรอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ยิง่เป็นสิง่ทีผู่ค้นมองหา ทัง้เพื่อ
น ามาช่วยใหส้ามารถตดิตามความคบืหน้าของการออกก าลงักายของตวัเองได ้หรอืการสวมใส่เพื่อใหเ้หมาะกบักจิกรรมการออก
ก าลงักายของตวัเองมากทีสุ่ด แมก้ระทัง่แบรนดท์ีเ่ป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แอคทฟีแวรช์ื่อดงั เช่น Outdoor Voices หรอื allbirds ก็
ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก   
 
 7. กลุ่มด้านการนอนหลบั (Sleep) ชีวติที่อยู่ด ีมสีุขในองค์รวมนัน้ พ่วงไปจนถึงการนอนหลบัพกัผ่อนที่เพียงพอ 
ธุรกิจด้านการนอนหลบัในยุคนี้ ได้น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปลูกฝังนิสยัและพฤติกรรมการนอนที่ดีขึน้ให้กบัผู้คน เช่น บรษิัท 
Sleepace ทีใ่หบ้รกิารโซลชูัน่การนอนหลบัทีช่าญฉลาด 
 
 8. กลุ่มสุขภาพจิต (Mental Wellness) นบัว่าเป็นกลุ่มธุรกจิทีม่อีตัราการเตบิโตขึน้มาก เพราะเรื่องจติใจ นับวนัยิง่มี
ความส าคญัต่อการใช้ชวีติ และการมคีวามสุขของผู้คนในสมยันี้ สตารท์อพับางรายจงึคดิค้นบรกิาร เพื่อส่งเสรมิให้ผูใ้ช้งานมี
สขุภาพจติทีด่ขี ึน้ ซึง่แบ่งเป็นการใหบ้รกิารทัง้แบบสว่นบุคคล และแบบองคก์ร 

o สตารท์อพัท่ีให้บริการแบบส่วนบุคคล เช่น แอพฯ ฝึกสมาธขิอง Head space หรอือุปกรณ์ตดิตามอารมณ์
อย่าง Woebot 

o สตารท์อพัท่ีให้บริการในองคก์ร พนักงานคือทรพัย์สนิที่มคี่าที่สุดขององค์กร สตาร์ทอพัย่อมเหน็ความ
ตอ้งการ ทีอ่งคก์รใหค้วามส าคญัในดา้นการพฒันาสขุภาพจติใจของพนกังาน (ควบคู่ไปกบัการพฒันาสุขภาพ
ร่างกาย) จงึคดิคน้โปรแกรมและบรกิารต่างๆ ไปน าเสนอใหพ้นกังานในองคก์รทเีดยีว  
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9. กลุ่มความสวยงามและการดูแลความงาม (Beauty & Personal Care) ในกลุ่มนี้ จะมสีนิค้าและบรกิารที่
ใกลเ้คยีงกบักลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ทีเ่น้นการใชว้ตัถุดบิทีม่าจากธรรมชาต ิหรอืออรแ์กนนิค รวมถงึผลติภณัฑแ์นวโปรไบโอตกิ 
หรอืแมก้ระทัง่สนิคา้เฉพาะดา้น ทีพ่ฒันาเพื่อดแูลเฉพาะตวับุคคล สตารท์อพับางรายซือ้ฟารม์ออรแ์กนิกส าหรบัการพฒันาสนิคา้
ของตวัเองอย่างแบรนด ์Juice beauty  
 
 10. กลุ่มการท่องเท่ียวและการให้บริการ (Travel & Hospitality) ในความเป็นจรงิกลุ่มท่องเทีย่ว หรอื Travel tech 
เป็นกลุ่มธุรกจิที่กว้างมาก ในหมวดนี้จงึเน้นธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัด้าน Wellness โดยเฉพาะ เช่น สตาร์ทอพัอย่าง Ketanga 
Fitness Retreats เป็นผูบุ้กเบกิประสบการณ์การออกก าลงักายทีท่นัสมยั โดยเป็นออรแ์กนไนเซอร ์ทีร่บัจดักจิกรรมโปรแกรม
ดแูลการออกก าลงักายและพกัผ่อนส าหรบัองคก์รทัว่โลก 
 
 11. กลุ่มบริการดูแลเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ (Feminine Care) อาจจะเป็นธุรกจิที่ฟังดูแปลกๆ แต่ไม่น่าเชื่อว่า มี
สตารท์อพัทีท่ าธุรกจิดา้นน้ี เพื่อช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ของผูห้ญงิโดยเฉพาะ เช่นสตารท์อพั LOLA ทีพ่ฒันาสนิคา้เพื่อสุขภาพทาง
เพศของผูห้ญงิเป็นตน้ 
 
 12. กลุ่มฟังก์ชันนัลเฮลท์ (Functional Health) สตาร์ทอัพในกลุ่มนี้  มักจะน าเสนอบริการในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มด้านสุขภาพที่ผสมผสาน ทัง้เรื่อง Wellness และเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพในหลากหลายรูปแบบไว้ด้วยกัน 
ตวัอย่างเช่น บรษิทั Maven ใหบ้รกิารคลนิิกดา้นสขุภาพออนไลน์ส าหรบัผูห้ญงิ 
 

 
 
 13. กลุ่มอีคอมเมิรซ์ (e-Commerce) ในกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มสตาร์ทอพัที่เน้นการขายสนิค้าบรกิาร ด้านการส่งเสรมิ
สขุภาพในองคร์วม (Wellness) เช่น Brandless ทีม่คีวามตัง้ใจขายสนิคา้ทีด่กีว่า แต่สามารถเขา้ถงึไดใ้นราคาไม่แพง  
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ทีม่า: https://s3amazonaws.com/cbi-research-portal-uploads/2018/07/31153216/WellnessTech_MarketMap1.png 
 
 ทัง้หมดน้ี คอื 13 กลุ่มธุรกจิสตารท์อพัดา้น Wellness ทีจ่ะเขา้มาเปลีย่นแปลง และช่วยเตมิเตม็ใหช้วีติผูค้นมคีวามสุข
พรอ้มกบัการดูแลสุขภาพร่างกายจติใจไปดว้ยกนั ซึง่แน่นอนว่าประเทศไทยเองกม็สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการท าธุรกจิ
สตาร์ทอพัในด้านนี้เป็นอย่างมาก เรามยีุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรอืที่เรยีกว่า 
Medical Hub (2560 – 2569) ซึง่ม ี 4 เรื่องหลกัๆ ทีป่ระเทศไทยก าลงัขบัเคลื่อน ไดแ้ก่ การเป็นศูนยก์ลางบรกิารเพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยก์ลางบรกิารสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยก์ลางบรกิารวชิาการและงานวจิยั (Academic 
Hub) และศนูยก์ลางยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ (Product Hub)  
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 ดงันัน้ โอกาสทางธุรกจิทัง้ในเรื่องความต้องการ หรอืก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอเนื่อง ขนาดของตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ 
อตัราการขยายตวัยงัสงูต่อเนื่อง ดว้ยองคป์ระกอบเหล่านี้เอง นบัว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของการท าธุรกจิทีม่โีอกาสประสบผลส าเรจ็มาก
ทเีดยีว ซึง่หากสตารท์อพัรายใดมไีอเดยี และมองเหน็ช่องทางในการเขา้มาท าธุรกจิ Wellness Tech กด็นู่าสนใจไม่น้อยทเีดยีว  

 
 *ทีม่า:  
1. https://globalwellnessinstitute.org 
2. https://www.cbinsights.com/research/wellness-tech-startups-market-map/ 
แปลและเรยีบเรยีงโดย : นุชนาถ คุณความด ี
ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ 
ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 


