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จดหมายข่ าวชาวนวดไทยในสวี เดน    จัดทำ โดย Tha iWISE โครงการส่ ง เสริมศักยภาพสตรี ไทยในสวี เดน  

โครงการการรับรอง 
มาตรฐานธุรกิจนวดไทย 
ในมัลเมอ 

ต ร ว จ อ ะ ไ ร ใ น 
ร้ า น น ว ด บ้ า ง 

Miljoforvaltningen เริ่มธุรกิจ
นวดไทยในสวี เดน
ต้องรู้อะไรบ้าง?
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ทักทาย 

ผู้จัดการโครงการไทยไวส์

สวัสดีค่ะ พบกนัฉบบัทีส่องของป ี2021 นะคะ เวลาชา่งผา่นไปอยา่งรวดเรว็ เพราะเราเพิง่ออกจดหมายขา่ว
ชาวนวดไทยในสวเีดน “นวดไทย Thai-Heritage” ฉบบัแรกไปไดไ้มน่าน นีอ่าจจะเปน็เพราะเราเพลดิเพลนิกบั
การเขียนจริงๆ แล้วไทยไวส์มีข้อมูลที่มีสาระมากมายเก็บไว้ในลิ้นชัก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะงัดมันออกมา
เรียบเรียงเปน็เรือ่งราวบอกเลา่ใหก้บัเพือ่นๆ ฟงัเพือ่ประโยชนใ์นวงกวา้งคะ่ 

ตอ้งขอขอบคณุหลายๆ ทา่น
ที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมงาน 
บอกวา่จดหมายขา่วของเราดดีู
นา่อา่น บา้งกบ็อกวา่ขอ้มลูมี
ประโยชน ์ บ้างก็เขียนมาขอ
ให้ส่งเป็นเล่มไปให้เพราะ
อยากเกบ็ไวอ้า่น จดหมายขา่ว
ขอ ง เ ร า ไม่ ไ ด้ หยุ ด อยู่ ที่
ประเทศสวีเดนเท่านั้นนะคะ 
แตเ่ราโกยโุรป (Go-Europe) 
ไปเรียบร้อยแล้ว จดหมาย
ข่าวของเราถูกแชร์ให้กับ
สมาชิกของเครือข่ายหญิง
ไทยในยโุรป(Thai Women Network in Europé)  ซึง่  
มปีระเทศสมาชกิในยโุรปทัง้สิน้ 18 ประเทศ ทีมงาน
และดิฉันอดไม่ได้ที่จะฉีกยิ้มกันอยู่หลายชั่วโมงด้วย 
ความดใีจ การตอบรบัทีอ่บอุน่ทำใหพ้วกเรามกีำลงัใจที่
จะพัฒนาจดหมายข่าวที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง 
(นอ้ยๆ)  กบัเพือ่นๆ ตอ่ไปคะ่  

สถานการณโ์ควดิ - 19 ระลอกทีส่าม มผีลกระทบกบั
ชวีติประจำวนัของเราอยา่งตอ่เนือ่ง ดฉินัหวงัวา่เพือ่นๆ 
จะดแูลสขุภาพกนัอยา่งดนีะคะ สำหรบัผูท้ีไ่ดฉ้ดีวคัซนี
แลว้กอ็ยา่นิง่นอนใจ วคัซนีไมส่ามารถปอ้งกนัการตดิ
เชื้อไวรัสได ้ 100% ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข   
ยกตวัอยา่งวคัซนีทีช่ือ่วา่ Pfizer ถา้คณุไดฉ้ดีเขม็แรก
คณุจะไดร้บัการปอ้งกนัจากการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 
แค ่42% และเมือ่ฉดีเขม็ทีส่อง คณุจะไดร้บัการปอ้งกนั
เพิ่มเป็น 86% ดังนั้นโอกาสที่เราจะติดเชื้อไวรัสนั้น
ยังมีอยู ่ แมโ้อกาสจะนอ้ยมากกต็าม ดฉินัและทมีงาน
ส่งกำลังใจให้กับทุกท่าน ทุกร้าน ในทุกๆ เมืองค่ะ 

สำหรบัจดหมายขา่วฉบบันีเ้รากย็งัมีเทคนคิดีๆ  สำหรบั
ผูต้อ้งการจะเริม่ตน้ธรุกจิรา้นนวดในสวเีดน กฎระเบยีบ
ตา่งๆ ดา้นสขุอนามยัทีค่ณุจะตอ้งทราบ รวมทัง้มาฟงั

เรื่องเล่าว่า ชาวนวดไทยใน 
สวีเดนมาทำร้านนวดกันได้
อย่างไร และโครงการใหม่
เอี่ยมของไทยไวส ์ ที่คิดว่า
เจ้าของกิจการร้านนวดจะ
ตอ้งชอบคะ่ และหนา้สดุทา้ย
เราเพิม่บทความภาษาสวีดิช
เพื่อให้ลูกค้าของท่านได้รับ
ทราบข่าวสารสำคัญเกี่ยว
กับเรื่องนวดไทยด้วยค่ะ 

การขบัเคลือ่นเพือ่ชว่ยพฒันา
ธุรกิจนวดไทยของไทยไวส์
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ 

เข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ ทีผ่า่นมาเราไดจ้ดัสมัมนาใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจนวดตามกฎระเบียบของสวเีดน 
และการแก้ไขปัญหาธุรกิจช่วงโควิด ซึ่งมีผู้ผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมทั้งออนไลน ์ ออฟไลน ์ ตั้งแต่ป ี
2020 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวน 130 ท่าน 95% เป็น
ผู้หญิง โครงการใหม่ล่าสุดของเราเป็นโครงการที่  
น่าตื่นเต้นมาก เพื่อนๆ สามารถติดตามรายละเอียด 
ได้จากคอลัมน์แรก ของฉบับนี้กันเลยค่ะ แล้วมา
ทักทายกันใหม่ฉบับหน้านะคะ  

จดหมายข่าวของเรา    
ไม่ได้หยุดอยู่ที่ประเทศ

สวีเดนเท่านั้นนะคะ  
แต่เรา Go-Europe 

ไปเรียบร้อยแล้ว 

“

“
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“ทีมงานไทยไวส์”

มีข่าวดีมากบอก! ไทยไวส์ได้จับมือร่วมกันกับ 
Nyföretagarcentrum sydöstra skane (เป็น 
หน่วยงานให้คำปรึกษาฟรี เก่ียวการจัดต้ังบริษัท 
และการบริหารธุรกิจ) หน่วยงานส่ิงแวดล้อม 
เมืองมัลเมอ (Miljöförvaltningen) เพ่ือพัฒนา 
โครงการท่ีเรียกว่า “โครงการการรับรองมาตรฐาน
ธุรกิจนวดไทยในมัลเมอ” ในอนาคตโครงการ
น้ีจะถูกขยายไปยังเมืองอ่ืนๆ หรือมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ ของชาวสวีเดน 
ต่อไป ซ่ึงโครงการน้ีทางสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงสตอกโฮล์มก็ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของ 
โครงการมาโดยตลอด และคอยให้คำปรึกษาอยู่ 
ด้วยค่ะ   

โดยโครงการนีม้จีดุประสงคเ์พือ่สรา้งศกัยภาพ
ของเจา้ของธรุกจิ โดยเฉพาะธรุกจิขนาดเลก็ 
ผา่นกระบวน การถา่ยทอดความรูค้วามสามารถ 
แบบครบวงจร ตัง้แตก่ารเริม่ทำธรุกจิ การบรหิาร 
และขยายธรุกจิ การทำการตลาดรปูแบบใหม่ๆ  
การพฒันาทกัษะการนวดแผนโบราณ การฝกึ
ภาษาสวดีชิ สำหรบัพดูคยุกบัลกูคา้โดยเฉพาะ 
และความรู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนเพื่อการ
ปรบัตวัเขา้สูส่งัคมสวเีดน  

ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้น โครงการนี้จะพัฒนา 
การทำการตลาดรว่มกนักบัผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
จะช่วยโปรโมทร้านไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อ
ขยายกลุม่ลกูคา้ และแถมมผีูเ้ชีย่วชาญหลาก
หลายดา้นคอยใหค้ำแนะนำ ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง
การตกแตง่รา้นทีถ่กูกฎระเบยีบ สญัญาวา่จา้ง 
และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีล่ว้นเปน็เรือ่งสำคญั
สำหรบัธรุกจินวดไทยในสวเีดน  

ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ หลังจาก
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น 
และหากร้านนวดของท่านได้ผ่านการตรวจ
สอบของ Miljöförvaltningen แล้ว จะได้รับ  
ประกาศนียบัตรจากโครงการที่ยืนยันความรู้ 

โครงการการรับรอง 
มาตรฐานธุรกิจนวดไทย 
ในมัลเมอ 

ความสามารถของท่าน และเป็นการยืนยันว่ามาตรฐานรา้นไดเ้ปน็ไป
ตามกฏระเบยีบของรฐั ซึง่ผูท้ีจ่ะเซน็รบัรองใบประกาศนยีบตัร คอื หนว่ย
งานทีก่ลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้ ประกาศนยีบตัรนีม้คีา่ และสามารถสรา้งคา่ 
เพิ่มราคาให้ร้านนวดของคุณได้อีก น่าสนใจใช่มั๊ยคะ 

โครงการนี้เริ่มเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เราได้ทำการคัดสรรผู้เข้า 
ร่วมทั้งสิ้นหกคน ซึ่งทั้งหกได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจาก              
Nyföretagarcentrum และกำลงัรอรบัการฝกึอบรมหลกัสตูรอืน่ๆ ตอ่ไป 
เราจะเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกสิบคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นวดไทย หรือผู้ที่กำลังจะเปิดร้านในเมืองมัลเมอ ถ้าท่านสนใจให้รีบ
ติดต่อไทยไวส์เพราะที่นั่งมีจำกัดค่ะ และขอตะโกนบอกดังๆ ว่าทุก
อยา่งฟร ี!!! ผู้เข้าร่วมลงทุนแค่พลัง และความตั้งใจจริงเท่านั้นค่ะ 

นี่คือเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งในหก หลังจากการฝึก
อบรม “คุณเพียรพร นิธิโชติชัยภัทร”  จากร้าน Thaidii massage 
เมอืงมลัเมอ บอกวา่ “กอ่นหนา้นีท้ำธรุกจิโดยไมรู่ว้า่จรงิๆ แลว้เราควร
จะทำรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบ Aktiebolag (AB) หรือบริษัทจำกัด 
แทนที่จะเป็น Enskild Firma หรือกิจการเจ้าของคนเดียว เพราะถ้า
เกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของคุณ คุณจะเป็นผู้รับผลนั้นไปเต็มๆ แต่ถ้า
เป็น Aktiebolag (AB) หรือบริษัทจำกัด ตัวบริษัทจะเป็นผู้รับผล 
ไม่ใช่ที่ตัวบุคคลค่ะ นอกจากนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อที่จะมีหน่วยงาน
คนไทยออกมาช่วยเหลือคนไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจนวดไทยในสวีเดน
แบบนี้ จึงคิดว่าจะต้องเข้าร่วม แล้วก็ไม่ผิดหวัง ตอนนี้ก็กำลังชวน
เพื่อนที่ทำร้านนวดอื่นๆ มาร่วมโครงการนี้ด้วย ประโยชน์ที่ได้คุ้ม
มากๆ ค่ะ”

รา้นนวดไทยในมลัเมอไดข้า่วนีแ้ลว้ ขอเชญิสมคัรเขา้มากนัเลยนะคะ   
คุณจะคือทัพหน้าของคนไทยในกิจการนวดไทยในสวีเดน ที่จะ
สำเร็จอย่างถูกทาง ถูกต้อง และถูกใจในระยะยาวไปกับเราค่ะ 

ยกระดับนวดไทยในสวี เดน 

ภาพจากการอบรมในโครงการ การรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย ในมัลเมอ 
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“ศิวพร จูตะกานนท์” ธุรกิจนวดไทยในสวี เดน เกิดได้แน่ถ้ าทำแบบนี้ . . .  

เริ่มธุรกิจในสวีเดน เริ่มให้ถูก เป็นขั้นเป็นตอนมันจะดีเด้อพี่น้อง ก็เหมือนจะตำบักหุ่ง ซื้อของไม่ครบ ปลาร้า
ปลาแดกบถ่งึ ตำจัง๋ไดก๋บ็แ่ซบ แถมไดเ้ททิง้ตัว๊ละ่ แลว้คนจะมาเปดิรา้นนวดละ่ จะตอ้งฮูอ้ะหยงับา้ง มา ! ตามเฮามา 
เริม่แรกเรากต็อ้งมคีวามสามารถในการนวดกอ่นสจิะ้ หลงัจากนัน้กต็อ้งศกึษารปูแบบกจิการ รูเ้รือ่งการจดทะเบยีน
บรษิทั ทะเบยีนการคา้ ภาษมีลูคา่เพิม่และการขออนญุาตจากหนว่ยงานตา่งๆ ดว้ย เยอะ! แตอ่ยา่เพิง่มนึตึบ้เดอ้คา่...  

ธรุกจิทีน่ีม่หีลายรปูแบบ จะเลอืกเปดิแบบไหนกข็ึน้อยูก่บัรปูแบบธรุกจิ เงนิทนุ และแผนธรุกจิของเรา เชน่ ถา้เรามี
เงนิทนุ ตอ้งการมพีนกังาน กเ็หมาะกบัแบบบรษิทัจำกดั (Aktiebolag = AB) ซึง่ขอ้มลู ณ ป ี2021 จะตอ้งมทีนุจด
ทะเบยีน (25,000 sek) แตถ่า้ไมอ่ยากจา้งพนกังาน ไมม่ทีนุเยอะ ทำคนเดยีวกไ็ด ้กต็อ้งเปน็แบบเจา้ของคนเดยีว 
(Enskild Firma) ซึง่แมจ้ะไมไ่ดม้เีปา้หมายใหจ้า้งลกูจา้ง จะจา้งกไ็มผ่ดิกฎใดๆ แตม่นัมคีวามเสีย่งทีเ่ราจะตอ้งมารบั
ผดิชอบคา่ใชจ้า่ย กรณลีกูจา้งบาดเจบ็ ปว่ย ตา่งๆ นานา เอาเปน็วา่เพือ่ผลประโยชนท์ัง้ 2 ฝา่ย หาขอ้มลูกนักอ่นเนอ้ 
และเราต้องจดทะเบียน F-skatt (ทะเบียนการค้า คือ การเสียภาษีรูปแบบหนึง่ สำหรบัธรุกจิสว่นตวั จา่ยกบั 
skatteverket และไม่มีค่าธรรมเนียมการจดค่ะ) ทีนี้มาดูว่าเราต้องรู้อะไรบ้าง?? ตัวช่วย มีเยอะค่าา 

เริ่มธุรกิจ
นวดไทยในสวี เดน
ต้องรู้อะไรบ้าง?

เริ่มกิจการมือก็ใหม่ข้อมูลยังน้อย ลองเข้า
เวบ็ไซดข์องรฐั หาขอ้มลูโลด www.verksamt.se
ได้ข้อมูลแล้ว และถ้าจะจดทะเบียนบริษัท
กับกรมทะเบียนการค้า เข้าเว็บนี้นะคะ 
www.bolagsverket.se ต้องส่งเอกสาร เช่น 
แผนธุรกิจ รายงานเครดติบโูร สญัญาเชา่รา้น 
เปน็ตน้ สง่ไดท้ัง้ทางออนไลนห์รอืทางไปรษณยี์
นะคะ ทาง skatteverket จะติดต่อกลับถ้ามี
เอกสารทีต่อ้งสง่เพิม่ แลว้ถา้เขยีนแบบธรุกจิ
ไม่ได ้ เค้าเขียนกันจั่งได ๋ มาค่ะ เราชี้ช่องให ้
เ ข้ า ไ ป ดู ก า ร เ ขี ย น แ ผ น ธุ ร กิ จ ไ ด้ ท่ี 
www.nyföretagarcentrum.com ค่อยๆ ใส่   
ข้อมูลไปตามหัวข้อที่เค้ามีให้ แถมด้วยที่
ปรึกษาทางธุรกิจฟรีๆ ที่นี่ก็มีให้คือกันค่าา 
จองเวลาออนไลน์กันก่อนนะคะ  

ส่วนคนที่จะจดทะเบียน F-skatt ให้เข้าไปดู
ขอ้มลูที ่ www.skatteverket.se ขอ้มลูดีๆ  ให้
อา่นเพยีบคะ่  

หลังจากเปิดบริษัท เราก็ควรจะเปิดบัญชีธนาคาร 
ของบริษัท แยกจากบัญชีส่วนตัวนะคะ  เพ่ือความ 
ถูกต้อง และป้องกันปัญหากับบัญชีส่วนตัว 
ของเราเปิดธุรกิจแล้ว ทำบัญชี จ่ายภาษี แจ่มสุดๆ 
ทำเองก็ได้ใช้โปรแกรม Fortnox หรือ Bokio 
แต่ถ้าไม่ชัวร์ จ้างโลดค่า (หาข้อมูลเพิ่มในเพจ      
Nyföretagarcentrum และคอมมูนที่ท่าน 
อยู่อาศัย) ส่วนเงินดำ อย่าหาทำเลยเด้อ 

ไม่คุ ้มมมมม แล้วถ้าทำๆ ไป เราเหนื่อย 
ป่วยจะยังไง เอาสวัสดิการเงินป่วย เงินตกงาน 
มาจากไหน เพราะไม่เคยมีรายได้เข้าระบบของพ่ี 
skatteverket เค ้าเลย?? เป ็นก ิจการ 
เจ้าของคนเดียว จะจ้างลูกจ้างก็ควรจะคิดวิธีให้ 
แยบยลค่ะ เช่น ร่วมมือกับเพื่อนที่เป็นธุรกิจ 
เจ้าของคนเดียวเหมือนกัน ลักษณะคล้ายการท่ี
เราให้เพ่ือนมาเช่าเตียงในร้านเรานวดลูกค้าอะไร 
ทำนองน้ัน ไม่ใช่การจ้างลูกจ้างท่ัวไปค่ะ 

เจ้าของธุรกิจนวดที่ผ่านประสบการณ์มา
โชกโชนฝากมาบอกเดอ้คะ่ เปดิรา้นนวดแบบ
เจ้าของคนเดียว มีข้อดีคือ ง่าย ไปร่วมเป็น
เครอืขา่ยกบัรา้นอืน่กไ็ด ้ แตถ่า้มทีนุ มวีซีา่อยู่
อาศัยถาวร มีลูกน้อง เปิด AB มั่นคงกว่า 
ขยายสาขากง็า่ยดว้ย เรือ่งแบบนีต้อ้งศกึษาไป
เรือ่ยๆ อยา่เพิง่ทอ้กนัจา้ 

ทีส่ำคญัรา้นนวดสรา้งเงนิไดส้ำหรบัคนทีล่งทนุ
ดว้ยใจ และมปีระสบการณ ์แตก่ม็หีลายคนทีต่อ้ง
ทิง้เงนิลงทนุไป เพราะความไมพ่รอ้ม ดงันัน้
ศกึษา หาขอ้มลูอยา่งละเอยีด ทกุการลงทนุมี
ความเสีย่ง!!!  ยิง่เสีย่งกวา่ถา้ลงทนุดว้ยความ
ไมรู่ ้ กอ่นจากกนัไป เวบไซตน์ีเ้คา้กม็ขีอ้มลูดีๆ  
มากมายนะจะ้ www.thaiwise.se กดเขา้ไปอา่น
กนัเลย เจอกนัใหมฉ่บบัหนา้เดอ้คา่เดอ้ 
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การลงพื้นที่ตรวจร้านนวด ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม(Miljoforvaltningen)  

ข้อมูลสำคัญสำหรับกิจการร้านนวด จากหน่วยงาน 
สิ่งแวดล้อมเมืองมัลเมอ (Miljöförvaltningen Malmö)

หน ่วยงานส ิ ่ งแวดล ้อมเม ืองม ัลเมอ ฝากไทยไวส ์ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสำคัญตามด้านล่างนี้ค่ะ และยังบอก
อีกว่าแม้ว่าข้อมูลน้ีจะออกมาจากเมืองมัลเมอ แต่กฏระเบียบน้ี 
สามารถปรับใช้ได้กับ เทศบาลอื่นๆ เพราะเป็นกฎที่ร่างมา
จากประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน (Nationell  
Lagstiftning) หากท่านมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อหน่วยงาน 
Miljöförvaltningen ในเทศบาลของท่านโดยตรงได้เลย

ท่านที่ดำเนินธุรกิจร้านนวดหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
สขุอนามยั ทา่นมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามประมวล
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสุขภาพของบุคคลและ    
สิง่แวดลอ้ม ซึง่หมายความวา่ทา่นในฐานะเจา้ของธรุกจิ หรอื 
ผู้จัดการธุรกิจต้องทราบถึงข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกีย่วกบักจิการของทา่น และทา่นจำเปน็ตอ้งตรวจสอบธรุกจิ
ของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่าง
เครง่ครดั 

ต ร ว จ อ ะ ไ ร ใ น 
ร้ า น น ว ด บ้ า ง 

Miljoforvaltningen 

การกำกับดูแลของหน่วยงานส่ิงแวดล้อม

หนว่ยงานสิง่แวดลอ้มมหีนา้ทีด่แูลสถานที ่ ทีใ่หบ้รกิารนวดภายในเมอืงมลัเมอ ซึง่หมายความวา่ผูต้รวจการของเรามอีำนาจ
ตามประมวลกฏหมายสิง่แวดลอ้มและสามารถเขา้ตรวจเชค็ธรุกจิ/รา้นของทา่น เพือ่ดวูา่กจิการของทา่นนัน้ปฏบิตัติามขอ้
กำหนดของประมวลกฎหมายสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่เจา้หนา้ทีผู่ต้รวจการมกัจะทำการไปตรวจเยีย่มโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้ กลา่วคอื
ไม่ได้มีการจองเวลาไว้ว่าจะเข้าตรวจเมื่อไหร ่ เหตุที่เราทำเช่นนี้เพื่อต้องการทราบว่ากิจการมีลักษณะการดำเนินกิจการ
อยา่งไรในชวีติประจำวนัทัว่ๆ ไป 

ในฐานะเจา้ของธรุกจิหรอืพนกังานในกจิการรา้นนวด ทา่นมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานสิง่แวดลอ้มในการ
ตรวจสอบ ซึง่หมายความวา่ทา่นตอ้งใหผู้ต้รวจเขา้ไปในรา้นหรอืสถานทีท่ีท่า่นทำงานอยู ่

หากเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบเหน็ถงึความไมถ่กูตอ้ง หรอืเหน็ถงึความไมช่ดัเจนใดๆ ในระหวา่งการตรวจสอบรา้นของทา่น    
ทางเจา้หนา้ทีจ่ะเริม่ทำการเปดิกรณ ี (เคส) ในสถานการณน์ี ้ตวัทา่นเองและ/หรอืเจา้ของตกึของทา่น จะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบั
หนว่ยงานสิง่แวดลอ้ม เชน่ เจา้หนา้ทีอ่าจรอ้งขอใหท้า่นสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิใหก้บัทางเจา้หนา้ที ่หรอื ในบางกรณทีา่นอาจจำเปน็
ตอ้งปรบัปรงุสถานทีต่ามขอ้บงัคบั เพือ่แสดงวา่ทา่นไดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายสิง่แวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง 

หากเกิดเป็นเคสขึ้น ทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อมจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการ    
ท่านสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ หากท่านเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
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ข้อแนะนำที่ท่านควรคำนึงถึง
เมือ่ดำเนนิกจิการรา้นนวด 
การเลอืกสถานทีท่ำธรุกจิรา้นนวด 

ปัญหาที่ตรวจพบ และเป็นปัญหาที่
ใหญท่ีส่ดุ และ ทำใหเ้จา้ของธรุกจิตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเป็น
จำนวนเงนิไมน่อ้ย คอื การเลอืกสถาน
ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมกบัรปูแบบการทำธรุกจิ
นวด (ไมว่า่จะเปน็ตกึหรอืหอ้ง) หรอืไดมี้ 
การดดัแปลงทีไ่มต่รงตามมาตรฐานหรอื 
กฏระเบียบของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม 

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการ
เลือกสถานที่ทำธุรกิจร้านนวด 
มีดังต่อไปนี ้
การระบายอากาศ 

ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ในกิจการร้าน
นวดทีถ่กูสขุอนามยัตอ้งมอียา่งนอ้ย 7 
ลิตร/วินาที/คน ยิ่งหากมีคนอยู่ในร้าน
มากเท่าไร เรายิ่งต้องมีการระบาย
อากาศทีเ่พิม่ขึน้มากเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนำ! 

เจา้ของตกึมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งทำการตรวจ
สอบการระบายอากาศในตึกของตน
อย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถขอดู
บนัทกึ OVK (การตรวจสอบการระบาย
อากาศแบบบงัคบั) เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ทา่น
เลอืกสถานทีท่ีม่กีารระบายอากาศเพยีง
พอสำหรบัธรุกจิรา้นนวดของทา่น 

การทำกจิกรรมอยา่งอืน่ 

สถานที่ที่ท่านจัดไว้เพื่อให้บริการนวด 
ไมค่วรทีจ่ะนำมาใชท้ำสิง่อืน่  ๆทีน่อกจาก 
การนวด หากทา่นตอ้งการทำกจิกรรม
อืน่ๆ ทา่นควรมกีารจดัแยกพืน้ทีอ่ยา่ง
ชดัเจน ดงันัน้แผนผงัของรา้นเปน็สิง่ที่
สำคญัอยา่งยิง่ 

ขอ้แนะนำ! 

ในหลายๆ ครัง้การสรา้งกำแพงกัน้เพิม่ 
อาจจะไมผ่า่นเกณฑท์ีท่างการกำหนด
เนื่องจากอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ในกรณเีกดิเหตเุพลงิไหม ้หรอืมผีลกบั
การระบายอากาศ และปกติแล้วใบ
อนญุาตขอกอ่สรา้งไดม้ขีอ้กำหนดดว้ย
วา่สถานทีห่รอืหอ้งๆ นัน้ ทา่นสามารถ
นำไปใช้เพื่อการใดได้บ้าง ท่านควร
ตรวจสอบกับเจ้าของตึกว่าสถานที่ที่
ทา่นเชา่นัน้เขามกีฎระเบยีบอยา่งไรบา้ง 

พื้นที่สำหรับการทำความสะอาด 
และอา่งลา้งจาน 

ในร้ านควรมีพื้นที่ เฉพาะสำหรับ
อุปกรณ์ทำความสะอาด ในพื้นที่นั้นก็
ควรมีก๊อกสำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น
รวมถงึควรมอีา่งลา้งจาน เพือ่หลกีเลีย่ง
กลิน่เหมน็ และเพือ่ใหอ้ปุกรณท์ำความ
สะอาด และสามารถตากแห้งได้จริงๆ 
การระบายอากาศในพื้นที่นั้นๆ จึงมี
ความสำคญั 

ขอ้แนะนำ! 

การที่เราจัดวางไม้ถูพื้นและอุปกรณ์
อื่นๆ ให้แห้งเร็วขึ้น เป็นการช่วยลด
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความชืน้ซึง่อาจกอ่
ใหเ้กดิความเสยีหายได ้

สถานทีส่ำหรบัลา้งมอื 

เพื่อรักษาสุขอนามัยควรจัดให้มีอ่าง 
ลา้งมอืทีม่กีอ๊กนำ้ ทัง้นำ้รอ้นและนำ้เยน็ 
และควรจดัใหม้สีบูแ่ละผา้/กระดาษเชด็
มอืแบบใชค้รัง้เดยีวแลว้นำไปทิง้ หรอื

ซัก อ่างล้างมือควรตั้งอยู่ใกล้สถานที่
ทีท่ำการนวด โดยแยกกบัอา่งลา้งมอืใน
ห้องน้ำ หรือในห้องครัว เนื่องจาก     
ไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี ้

พืน้และผนงั 

ตรวจสอบพื้นหรือผนังทั่วทั้งร้าน ว่า 
พืน้และผนงัทำมาจากวสัดทุีง่า่ยตอ่การ
ทำความสะอาดและเช็ดออกหรือไม ่
นอกจากนั้นท่านควรหลีกเลี่ยงการใช้
พรมปูพื้น และของประดับตกแต่งที่
มากเกินไปเพราะจะทำให้ทำความ
สะอาดหอ้งไดย้าก 

กิจวัตรและการตรวจสอบสถานที่
ด้วยตนเอง 

สิ่งสำคัญคือท่านต้องดูแลสถานที่และ
ธุรกิจของท่านในลักษณะแบบยั่งยืน 
การทำความสะอาดและรักษาความ
สะอาดควรปฏิบัติเป็นกิจวัตร เมื่อ    
เจ้าหน้าที่ลงตรวจร้าน สิ่งหนึ่งที่ท่าน
ต้องชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ คือ การ
จดัการการรกัษาความสะอาดทัง้สำหรบั
พนกังานและสถานทีน่ัน้ทา่นทำอยา่งไร
บ้างหากในร้านมีพนักงานหลายคน 
ท่านควรมีการจดบันทึกกฎหรือสิ่งที่
ควรทำเป็นกิจวัตรประจำวันไว ้ เพื่อที่
ทกุคนในรา้นสามารถปฏบิตัติามและทำ
ในรปูแบบเดยีวกนัได ้

 

แหล่งข้อมูล www.malmo.se/hygieni-
skverksamhet
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“ณัฏฐ์นรี  เตชะแก้ว” เรื่อง เล่ าจากชาวนวดไทย 
	 “นวดไทย”คือมรดกแสนล้ำค่า	 ภูมิปัญญาบรรพบุรุษร่วมสืบสาน	
สืบต่อเนื่องกันมาแต่ช้านาน	 	 รักษาโรคหลายขนานน่าชื่นชม	
			กดจุดบีบบรรเทาป่วยช่วยบำบัด	 ช่วยขจัดความเจ็บไข้ไม่สุขสม	
ปัดความทุกข์สุขสบาย	คลายอารมณ์	 น่าชื่นชมมรดกไทยในตำรา…	

ขอทกัทายผูอ้า่นทกุทา่นดว้ยกลอนนวดไทยไพเราะๆ เพือ่ใหเ้ราไดร้ำลกึนกึถงึภาษาอนัสวยงามของเราสกันดิ
หน่อยกันนะคะ  ฉบับนี้เราอยากคุยและแชร์เรื่องราวชาวนวดไทยในสวีเดนกันต่อจากฉบับที่แล้ว หวังว่า        
ทุกท่านจะยังรักและติดตามอ่านคอลัมน์นี้กันอยู่นะคะ …. 

ไทยไวส ์ ไดม้โีอกาสสมัภาษณเ์จา้ของธรุกจิและพนกังานรา้นนวดไทยในสวเีดน จงึเหน็ไดว้า่เปน็เรือ่งจรงิทีส่าวๆ หลายคนมี
ขอ้จำกดัเรือ่งการใชภ้าษาในการหางานทำ เพราะการเรยีนรูภ้าษาสวดีชินัน้ยากสำหรบัการเริม่หางานใหม ่หากตอ้งรอให้
สามารถสือ่สารกนัไดค้งตอ้งเสยีเวลาทำมาหากนิไปหลายป ีแตด่ว้ยภาระทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่ครอบครวั หลายคนจงึมอง
ธรุกจิรา้นนวดเปน็เปา้หมายแรกๆ และเหตผุลหลกั คอื ตน้ทนุนอ้ย รายไดด้งีาม  

การสมัภาษณค์ณุศศ ิมสุโตฟาด ีพนกังานรา้นนวด Thai Spa & Massage เมอืง
มลัเมอ เลา่วา่ “ตวัเองมปีระสบการณใ์นวชิาชพีนีม้ามากกวา่ 10 ป ี  “พีเ่พิง่จะยา้ย
มาอยูส่วเีดนเมือ่ไมน่าน พอถงึสวเีดนกย็ดึวชิาชพีทีต่วัเองถนดั คอื ทำงานเปน็
พนกังานรา้นนวดเพือ่สรา้งรายได ้ เนือ่งจากฝมีอืการนวดของเราดเีพราะทำมาเปน็
เวลานานทำใหเ้จา้ของรา้นทีพ่ีท่ำงานอยูช่ืน่ชอบ แกมาทาบทามใหพ้ีไ่ปชว่ยบรหิาร
รา้นทีส่อง ซึง่แกเพิง่เปดิไมน่าน พีด่ใีจมาก ดสู ิพีเ่ริม่ทำงานจากการเปน็พนกังาน
ชัว่คราว ตอนนีถ้กูจา้งเปน็พนกังานประจำแลว้ และไดร้บัสทิธติา่งๆ จากการวา่จา้ง
ตามกฎหมายแรงงาน ถอืเปน็ความภมูใิจในอกีกา้วของชวีติในระยะสัน้ๆ ในประเทศ
สวเีดน”  คณุศศเิลา่ตอ่วา่เธอตัง้เปา้วา่วนัหนึง่จะตอ้งมธีรุกจิรา้นนวดเปน็ของตวัเอง    

“เมือ่เรามคีวามฝนัทีใ่หญข่ึน้การพฒันาตวัเองอยูเ่สมอถอืเปน็สิง่ทีส่ำคญั การเริม่ตน้จากการเปน็ลกูจา้งถอืเปน็กำไรชวีติ
เพราะจะไดเ้รยีนรูส้ะสมประสบการณ ์กอ่นทีจ่ะเปดิรา้นเปน็ของตนเอง” เมื่อได้ฟังเช่นนั้นเราจึงคิดว่านี่สินะถึงเรียกว่า      
เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน อีหลีเด้น๊ออออ..... 

สว่นคณุยุย้ นนัทพิร สรุยิะวงศ ์ เจา้ของธรุกจิรา้น Nunti Thaimassage & Shop 
เมอืง Falkenberg กลา่ววา่ “เริม่แรกบต่อ้งเวา้หลาย เหตผุลบม่ ีทีด่คีอืลงมอืเฮด็” 
ประสบการณท์ีห่ลากหลายทำใหม้มุมองในชวีติเปลีย่นไป เมือ่ไดม้าเรยีนรูแ้ละสมัผสั
กบัวชิาชพีนี ้ จงึทำใหม้องวา่ “หมอนวด” เปน็อาชพีๆ หนึง่ทีค่วรไดร้บัการยกยอ่ง  
เพราะเปน็อาชพีทีท่ำใหเ้ราภาคภมูใิจในความสามารถของตนเอง และสรา้งรายได้
ใหก้บัเรา ทำใหเ้ราไดย้นือยูด่ว้ยลำแขง้ของตวัเอง ถงึแมว้า่เสน้ทางในการเปน็หมอนวด 
ไทยในตา่งแดนไมไ่ดส้วยหร ู แตด่ว้ยความภาคภมูใิจทีก่ลา่วมา ทำใหพ้ีม่กีำลงัใจที่
จะเดนิหนา้ตอ่ไปและคดิอยูเ่สมอวา่ ถา้เรารกัและศรทัธาในวชิาชพีของเรา เราจะมี
พลงัใจในการทำงาน ในโอกาสนีพ้ีอ่ยากเปน็กำลงัใจใหห้มอนวดทกุๆ ทา่นไดร้บั
พลงังานทีด่ ี มกีำลงัใจ พรอ้มทีจ่ะเปน็ผูใ้ห ้ ทัง้การรกัษา ใหค้วามสขุและความ
สบายตอ่ลกูคา้ และสิง่ทีส่ำคญัเรากำลงัทำหนา้ทีท่ีส่ำคญัของคนไทยในตา่งแดน
เพือ่เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม ทัง้ศาสตรแ์ละศลิปใ์หต้า่งชาตไิดช้ืน่ชม” 

พออ่านถึงตรงนี้แล้วทุกท่านคิดว่าพอจะมีโอกาสบ้างไหม ที่วงการนวดไทยใน
สวเีดน จะรว่มมอืกนัเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและยกระดบัภาพพจนว์ชิาชพีการ
นวดไทยใหช้าวสวเีดนไดเ้หน็เปน็รปูธรรม ทมีงานไทยไวสข์อเปน็หนึง่กำลงัใจใน
การจดุประกายความฝนัใหส้าวไทยในสวเีดนไดท้ำความฝนัใหเ้ปน็จรงิคะ่ หากผู้
ประกอบการหรือพนักงานท่านใดสนใจแชร์ประสบการณ์ของตัวเองสามารถส่ง
ขอ้มลูเขา้มาทางทมีงานไทยไวสไ์ดเ้ลยคะ่ สง่มาโลดเดอ้อออ….. เราอยากฟงัเสยีง
หวัใจของทกุคน…. 

ร้าน Thai Spa & Massage ในเมือง Malmö 

“ร้าน Nunti Thaimassage & Shop ในเมือง 
Falkenberg” 



�

เมือ่เดอืนธนัวาคม ป ี2019 “นวดไทย” ไดร้บัการรบัรอง
จาก UNESCO ใหข้ึน้ทะเบยีนเปน็มรดกทางวฒันธรรมที่
จบัตอ้งไมไ่ดข้องมนษุยชาต ิ 

โดยทาง UNESCO ใหค้ำจำกดัความไวว้า่ “นวดไทย” คอื
ศาสตร์ที่ เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมของการดแูลสขุภาพแบบไทยๆ ในรปูแบบทีไ่ม่
ใชย้าและเปน็การรกัษาดว้ยตนเอง  

นวดไทยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาด้วย
ร่างกาย (bodily manipulation) ซึ่งผู้นวดจะช่วยปรับ
สมดลุพลงัและรา่งกายของผูป้ว่ยเพือ่รกัษาความเจบ็ปว่ย 
ที่เชื่อว่าเกิดจากการอุดตันของการไหลของพลังงานตาม 
“เสน้” ตา่งๆ ของรา่งกาย  

นวดไทยมีรากฐานมาจากการดูแลตนเองในสังคมชาวนา
ไทยในอดีต ทุกหมู่บ้านมีหมอนวด ซึ่งชาวบ้านจะหันไป
หาเมือ่พวกเขาปวดกลา้มเนือ้จากการทำงานในทุง่นา เมือ่
เวลาผา่นไปประสบการณเ์หลา่นีไ้ดพ้ฒันาเปน็ระบบความรู ้
อยา่งเปน็ทางการ  

ปจัจบุนัศาสตรก์ารนวดไทยไดพ้ฒันากลายไปเปน็อาชพีที่
สร้างรายได้ให้กับคนไทยในทุกมุมโลก ด้วยจิตวิญญาณ
และจรรยาบรรณทีต่อ้งการจะรกัษาภมูปิญัญาของคนไทย
เอาไว ้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในทางการรักษา
อาการทางรา่งกาย ใหก้บัทกุคนทีเ่หน็คณุคา่ของภมูปิญัญา 
ไทยนี ้

เราขอขอบคุณทุกท่านที่ สนับสนุนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของคนไทย “นวดไทย”  

I december 2019 certifierades ”Nuad Thai (Nuad betyder 
Massage)” av UNESCO för att registrera sig som ett   
immateriellt kulturarv för mänskligheten.

UNESCO definierar “thailändsk masage” som en 
vetenskap som ingar i den thailändska hälsovardens 
konst, vetenskap och kultur i en icke-läkemedels 
- och självläkande form. Thailändsk massage är en 
vetenskap som behandlar kroppslig manipulation, där 
massagen hjälper till att balansera patientens energier 
och kropp. Man kan behandla sjukdomar som antas 
orsakas av en blockering av energiflödet längs kroppens 
olika “linjer”

Thailändsk massage har sina rötter i egenvard i det 
thailändska bondesamhället. Varje by har en massör, 
som byborna vänder sig till när de har ont i musklerna 
fran arbetet pa akrarna. Med tiden utvecklades dessa 
erfarenheter till formella kunskapssystem.

Numera har vetenskapen om thailändsk massage 
utvecklats till en karriär som genererar inkomster för 
thailändska människor över hela världen. Man vill          
bevara det thailändska folkets visdom och sprida nyttan 
och kunskap om denna form av behandling.

Vi vill tacka alla för att stödja det thailändska folkets 
världskulturarv, “Nuad Thai”.

คุณรู้หรือไม่ว่า “นวดไทย”  
คือ มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

Visste du att “thailändsk massage”  
är ett världskulturarv ? 

คุณรู้หรือไม่  Visste du ?  



คำนี้พูดยัง ไงนะ 
หายใจเข้าลึกๆ นะคะเวลากด Andas djupt när jag trycker 
หายใจออกช้าๆ ผ่อนคลาย Andas ut langsamt, slappna av
มีอาการเวียนหัวไหมคะ Känner du dig yr ?
มีอาการชามือชาเท้าไหมคะ Har du domningar i händer och fötter ?
มีอาการปวดไหล่-หัว-หลัง-เอว ไหมคะ Har du smärta i axeln - huvud - ryggen - midja ?

ติดต่อ ThaiWISE ได้หลายช่องทางดังนี้  
Line ID  : ThaiWISE 
Tel.  : 0793 03 27 43 เฉพาะวันอังคาร และวันพุธ เวลา 10:00 – 16:00 น. 
Email  : contact@thaiwise.se  
www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/ 
www.thaiwise.se  



