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ทักทาย 

ผู้จัดการโครงการไทยไวส์

สวัสดีค่ะ  
ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวนวดไทยฉบับพิเศษ ฉบับนี้ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า (2021) 
และต้อนรับปีใหม่ (2022) ซึ่งไทยไวส์จะถือโอกาสนี้เฉลิมฉลองด้วยการเปิดตัว 
โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย : มัลเมอโมเดล อย่างเป็นทางการใน     
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 ที่เมืองมัลเมอ ซึ่งโครงการนี้เราได้การสนับสนุนจาก
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุสตอกโฮลม์ และ เทศบาลเมอืงมลัเมอดว้ยคะ่ ตอ้งขอขอบคณุ 
หน่วยงานทั้งสองเป็นอย่างสูง 

ฉบับที่ผ่านๆ มาเราได้กล่าวถึงโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มต้นเมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมา เป็นโครงการนำร่องที่จะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2022 จากนั้น
โครงการจะถูกพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะขยายพื้นที่ในการทำกิจกรรม เพิ่มจำนวน
ร้านสมาชิก ณ ตอนนี้เรายังไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะไปในทิศทางไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับผลลัพธ์จากการนำร่อง ซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะ 

อย่างไรก็ตาม ดิฉันคิดว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการต้อนรับ
จากชาวนวดไทยในเมืองมัลเมออย่างอบอุ่น ณ ปัจจุบันนี้มีร้านนวดไทยในมัลเมอ
จำนวน 9 ร้านที่เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการน ี้ และยังมีอีกหนึ่งร้านที่อยู่ใน      
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ 

สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย สามารถศึกษาถึง
ความเป็นมาของโครงการ จุดประสงค์ และกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ได้ในจดหมายข่าว
ฉบับนี้ค่ะ และหากท่านสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้สามารถติดต่อเราได้
ตามที่อยู่ในจดหมายข่าวนี้ ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ  

นอกจากนั้นไทยไวส์ได้ผลิตสื่อออกมาหลายชุดให้กับชาวนวดไทย ที่จะไว้ใช้
ประชาสมัพนัธน์วดไทยทีเ่ปน็มรดกโลกทีพ่วกเราภมูใิจ ตดิตามตอ่ไปในฉบบันีค้ะ่วา่มอีะไรบา้ง  

ด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวไทยไวส์ค่ะ 
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ยกระดับนวดไทยในสวี เดน 

ความเป็นมา
ภาพพจน์นวดไทยในสายตาชาวโลก
ในป ี2019 องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ประกาศขึน้ทะเบยีน ‘นวดไทย’ เปน็มรดกโลกทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้
ของมนุษยชาติ โดยระบุว่า การนวดแผนไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการดูแล
สุขภาพแบบไทยๆ ในฐานะที่เป็นยาที่ไม่ใช้ยาและเป็นการรักษาด้วยตนเอง1 นวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้
กับคนไทยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศสวีเดน และเป็นอาชีพที่คนไทยภาคภูมิใจ  

เกี่ยวกับ
โครงการรับรอง
มาตรฐานธุรกิจนวดไทย   

ภาพพจน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน
ไทยไวสเ์ขา้ใจในพืน้ฐานปญัหาของภาพพจนธ์รุกจินวดไทย 
ในสวีเดน ที่ถูกมองว่ามีธุรกิจแอบแฝง ทำผิดกฎหมาย
ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราไม่ได้ต้องการแก้ปัญหา
ด้วยการลงโทษ แต่เรามุ่งเน้นการพัฒนาและให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้คนไทยในธุรกิจนวดไทยสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้ 

และประสบความสำเร็จเลี้ยงชีพได้อย่างแท้จริงโดย    
ไม่ต้องทำผิดกฎหมาย เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างแก้ไขได้ 
ไม่มีใครต้องการทำผิด หากได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
การทำธุรกิจ การเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ และการ
พัฒนาที่ถูกจุด 

1https://thestandard.co/unesco-thai-massage/
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เป้าหมายของโครงการรับรองมาตรฐาน
ธุรกิจนวดไทย
เป้าหมายโดยรวมของโครงการคือ การพัฒนาธุรกิจที่มี
มาตรฐานเปน็ทีรู่จ้กั ยอมรบั และเปน็ทีน่ยิมในสวเีดนมาก
ยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณในหมูผู่ป้ระกอบการธรุกจินวดไทยในสวเีดน 

จุดประสงค์หลัก 
  สง่เสรมิศกัยภาพของเจา้ของธรุกจินวดไทยใหม้คีวามรู ้
  ความเขา้ใจ และความสามารถในการพฒันาธรุกจิ รวมทัง้ 
  การจา้งพนกังานอยา่งมจีรรยาบรรณ ทีเ่ปน็ไปตาม 
  กฎระเบยีบของประเทศสวเีดน 
  การพฒันาแมแ่บบการทำธรุกจิทีน่ำไปสูค่วามสำเรจ็ 
  และยั่งยืน 
  การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มนักธุรกิจนวดไทย  
  ส่งเสริมภาพลักษณ์นวดไทยในประเทศสวีเดน 

เราเริม่โครงการนำรอ่งทีเ่มอืงมลัเมอ รว่มกบัรา้นนวดไทย
จำนวนไมเ่กนิ 10 รา้น หลงัจากการนำรอ่ง เราคาดหวังว่า
โครงการจะเพิ่มจำนวนสมาชิกร้านนวดไทยในมัลเมอ 
และขยายโครงการไปในเมืองอื่นๆ ในประเทศสวีเดน  
โครงการนำร่องจะดำเนินไปจนถึงสิ้นปี 2022  

 2. พนักงานร้านนวดไทย 
  ถกูเอารดัเอาเปรยีบในรปูแบบสญัญาวา่จา้งทีไ่มย่ตุธิรรม 
  เกดิปญัหาทีเ่ปน็วงจร เนือ่งจากพนกังานทีล่าออกก็จะ 
  หาทนุมาเปดิรา้นนวดเปน็ของตนเองและเดนิซำ้รอย  
  ของนายจ้างเก่า เพราะตนเองก็ขาดความเข้าใจ 
  ถึงระบบกฎระเบียบการทำธุรกิจของสวีเดน  

ในทีส่ดุพนกังานกลุม่นี ้ หรอืทีเ่รยีกวา่นกัธรุกจิรุน่ใหมก่จ็ะ 
กลายเปน็นายจา้งทีเ่อารดัเอาเปรยีบลกูจา้งของตน เหมอืน 
ที่ตัวเองประสบมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ปัญหานี้ก็จะวนอยู่ใน
อตุสาหกรรมธรุกจินวดไทยไมม่วีนัสิน้สดุ หากไมม่กีารชีน้ำ 
แนะแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

คนไทยในธุรกิจนวดไทยในสวีเดนประสบ
ปัญหาใดบ้าง
จากงานวิจัยในป ี 2019 ขององค์กรโนมี ่ และความรู้ที่
สะสมมาสองปีจากการบริหารโครงการไทยไวส ์ พบว่า 
หญงิไทยที่อยู่ในธุรกิจนวดไทยประสบปัญหาดังนี้ 

 1. ในด้านเจ้าของกิจการนวดไทย 
   ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการทำธรุกจิอยา่งถกูตอ้ง  
   ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานและ 
   ความรับผิดชอบต่อการว่าจ้างพนักงาน  
   เปดิธรุกจินวดกอ่นทีจ่ะทำความเขา้ใจถอ่งแทถ้งึ 
   ระบบ กฎระเบยีบการทำธรุกจิในประเทศสวเีดน  
   ซึ่งส่งผลทางลบต่อธุรกิจโดยตรง  
   บ่อยครั้งเจ้าของกิจการตกอยู่ในสถานะทำผิด 
   กฎระเบยีบถงึขัน้ถกูปรบั และกลายเปน็เจา้นาย  
   ที่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกจ้างโดยไม่ได้ตั้งใจ  
   ทำให้มีปัญหากับพนักงานอยู่ตลอด 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ขาดทักษะการใช้
ภาษาสวีเดน จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่
จำเป็น หรือขาดการสนับสนุนจากคู่ครองในการปรับตัว
เข้าสู่สังคม เช่น ไม่สนับสนุนให้เรียนภาษาสวีเดน เรง่รดั
ให้ทำงานเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน    
มีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินกลับเมืองไทยเพื่อเลี้ยงดู
ครอบครัวจนไม่มีเวลาเรียน เป็นต้น 

ขาดความรู้ในการทำธุรกิจ

ขาดความรูใ้นกฎหมายและการจา้งงาน

ไม่รู้กฎระเบียบของสวีเดน


ทำผิดไปอย่างไม่ตั้งใจ

ปัญ
หา
เจ
้าข
อง
กิจ
กา
ร

ถูกเอาเปรียบ


ลาออกมาเปิดร้านนวดเอง
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 
  เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารร้านนวดในเมืองมัลเมอ และมีสถานประกอบการ  
  ทีม่กีารจดทะเบยีนการค้า (ใบทะเบียนการค้าของสวีเดน)  
  ให้บริการนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการผ่อนคลาย  
  มใีบรบัรองการเรยีนนวดแผนไทยจากสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง มาอย่างน้อย 150 ชั่วโมง  
  ผู้ท่ีมีแผนจะเปิดร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอระหว่าง ปี 2021-2022  
  ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ 

การที่จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการ ผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านกระบวนการสามขั้นตอนคือ 
 1. เขา้รว่ม “คอรส์ปฐมนเิทศการเขา้สูส่งัคมสวเีดน” ที่เจาะลึกการใช้ชีวิตในสวีเดนในทุกด้าน   
 2. ร่วมการฝึกอบรมการเปิดบริษัทและทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ 
  ของสวีเดน NyföretagarCentrum  
 3. ร้านนวดของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อม  
  (Miljöförvaltningen) เพ่ือรับรองมาตรฐานการจัดสถานท่ีท่ีถูกสุขอนามัยตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

“ภาพจากการฝึกอบรมการทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ รุ่นที่ ๑” 
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หลังผ่านการอบรมและการตรวจสอบร้าน ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร ท่ียืนยัน 
ความเป็นร้านนวดไทยคุณภาพท่ีออกโดยโครงการไทยไวส์และได้รับการรับรองจาก 
หน่วยงานส่ิงแวดล้อมเมืองมัลเมอ (Miljöförvaltningen Malmö) นอกจากนั้น           
ผู้เข้าร่วม หรือ เรียกว่าสมาชิก  จะได้รับโลโก้รับรองมาตรฐานไปแสดงที่หน้าร้าน

ทางโครงการไทยไวส์จะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ ์
โทรทศัน ์ และ โซเชยีลมเีดยี เพือ่สรา้งความตระหนกัรูถ้งึโครงการรบัรองมาตรฐาน
ธรุกจินวดไทย และมาตรฐานการทำธุรกิจของร้านสมาชิก 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

สวัสดิการที่ไทยไวส์จัดให้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการนวดไทยมีมากมาย และกิจกรรมทุกอย่างไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้ 
  หน่วยงาน NyföretagarCentrum จะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยพัฒนาแผนการทำธุรกิจของสมาชิก
  แต่ละท่าน
  ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ร่วมกับสมาชิกท่านอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึง่จะทำให ้
  เกิดชุมชนชาวนวดไทยที่สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ตัวอย่างหัวข้อ 
 • ยุทธศาสตร์การตลาด   • การตกแต่งร้านที่เหมาะกับตลาดคนสวีเดน 
 • รูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ๆ  • ทักษะนวดไทย    
 • ยุทธศาสตร์การตั้งราคา 
  สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาเรื่องการจัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน  
  สำหรับผู้ท่ีจะเปิดร้าน ก่อนเลือกสถานท่ีทำธุรกิจ ไทยไวส์สามารถช่วยประสานกับหน่วยงาน Miljöförvaltningen  
  เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่นั้นเหมาะกับการทำธุรกิจนวดหรือไม่ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเช่าหรือซื้อร้าน
  สมาชิกจะได้รับคำแนะนำและพัฒนาวิธีการหาลูกค้าทางออนไลน์  
  ได้รับคำปรึกษาในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ 
  ทางโครงการไทยไวสจ์ะชว่ยประชาสมัพนัธร์า้นสมาชกิอยา่งตอ่เนือ่งโดยผา่นกระบวนการการตลาด และ โซเชยีล  
  มเีดยี เวบ็ไซตข์องรา้นสมาชกิจะถกูเชือ่มโยงกบัเวบ็ไซตน์วดไทย http://www.nuadthai-info.thaiwise.se/ ซึ่งมี 
  ทั้งภาษาไทยและสวีเดน ภาษาไทยเราจะใช้เป็นจุดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไทยไวส์และสมาชิก  
  ส่วนภาษาสวีเดนจะเข้าถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจใช้บริการนวดไทย 

“ภาพจากการฝึกอบรมการทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ รุ่นที่ ๒” 




�

  นอกจากนั้นโครงการไทยไวส์มีกิจกรรมให้ความรู้ผ่านออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก 
  และพนักงานของท่านมากมาย ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วม 
  ท่านผู้ที่สนใจจะเข้าเรียน SFI วันอาทิตย์กับคุณครูคนไทยก็สามารถติดต่อไทยไวส์ 
  เพื่อประสานงานกับทางโรงเรียน Hyllie Park Folkhögskola ได้  
  สมาชิกจะได้รับการฝึกอบรมทักษะการพูดภาษาสวีเดนเพ่ือธุรกิจ สามารถต้อนรับ ตอบโต้  
  กับลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ โดยครูแอม Swedish4Thai

สื่อที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์
นวดไทย
เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าชาวสวีเดน
เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ 
ไทยไวส์จะพัฒนาสื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์ ภาพ
ความรูเ้กีย่วกบันวดไทย รวมถงึคลปิวดิีโิอ 
ต่างๆ ในภาษาสวีเดนเพื่อให้คนไทยใน
ธุรกิจนวดไทยในสวีเดนทุกคนสามารถนำ
ไปใช้ได้ (สื่อสิ่งพิมพ์แจกเฉพาะในเมือง
มลัเมอ) ซึง่โปสเตอร ์เอกสารตัง้โตะ๊เหลา่นี้ 
จะทำให้ชาวสวีเดนเข้าใจความหมายและ
เปา้หมายของการนวดไทยไดช้ดัเจนยิง่ขึน้   

“เวปไซต์นวดไทย โดยไทยไวส์” 

“โปสเตอร์ โปรโมตนวดไทย” “ที่ตั้งโต๊ะโปรโมตนวดไทย” 
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จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการในเมืองมัลเมอแล้วจำนวน 9 ร้าน ทุกคนผ่านการอบรมตามขั้นตอน 
และรู้สึกว่า ได้รู้หลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน หรือเคยรู้แบบไม่ชัดเจน เมื่อผ่านการอบรมความชัดเจนเกิดขึ้น และจะ
สามารถนำไปปรบัใชก้บักจิการของทางรา้นไดเ้ปน็อยา่งด ี โดยเฉพาะเรือ่งเกีย่วกบัระบบการจา้งงาน และระบบภาษ ี
รวมทั้งการเขียนแผนทางการเงินที่จะส่งผลให้ธุรกิจไปรอดได้ตลอดรอดฝั่ง และทุกคนยืนยันว่านี่คือโครงการที่
ทำให้ตาสว่าง และจะบอกต่อเพื่อนคนไทยในธุรกิจนวดไทยคนอื่นๆ ต่อไป 

ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ คุณเฟิร์น Nicole Wendt นักบัญชีคนไทยที่มาให้ความรู้แบบเต็มที่ทั้ง 3 วัน อย่างสนุกสนาน 
เป็นกันเอง และคุณ Hetty Lindell จาก NyföretagarCentrum Öresund ก็ประทับใจกับการเข้าอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทุกคนมาก เพราะเห็นว่าทุกท่านพยายามถามคำถาม และมีส่วนร่วมในทุกหัวข้อท่ีบรรยาย ซ่ึงการจะเดินหน้าโครงการ 
ต่อไป ก็ยังต้องขอความร่วมมือกับทุกคน และเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้น รวมทั้งคุณ Hetty เองก็จะพยายามให้ความรู้ 
รวมทั้งช่วยคิดยุทธวิธีต่างๆ ในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงคนสวีเดนให้ได้มากที่สุด 

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านทางเฟซบุ๊กของไทยไวส์ และแม้ว่าท่านจะอยู่เมืองอื่น 
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้กับเรา ก็สามารถถามคำถามที่ท่านสงสัยมาได้เช่นกัน เผื่อว่าในอนาคตเราจะจัดอบรมให้
ความรู้ในวงกว้างสำหรับคนไทยในเมืองอื่นที่จะสามารถมาเข้าร่วมกับเราได้ต่อไป  

ติดต่อThaiWISEได้หลายช่องทางดังนี้
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 
www.nuadthai-info.thaiwise.se 

“ภาพจากการฝึกอบรมทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ ที่เมืองมัลเมอ” 


