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เป�าหมายการมาสวีเดน
คือมาเป�ดร้านนวดไทย 

คุณพัชร ีสเวนสัน มาอยู่สวีเดนตั�งแต่ป�
2005 ที�เลือกมาสวีเดนไม่ใช่เดินตาม
ความรกัมานะคะ แต่เดินตามหลานมา
ค่ะ เนื� องจากมีหลานแต่งงานมาอยู่
สวีเดน แล้วก็ได้ปรกึษากันว่าควรจะทํา
ธุรกิจอะไรในสวีเดนดี ในตอนแรกคิดว่า
ทํารา้นอาหารดีหรอืเปล่า แต่เพราะต้อง
ลงทุนสูงในที�สุดจึงคิดว่าทํารา้นนวด
ไทยน่าจะดีกว่า พอคิดได้อย่างนั�น คุณ
พัชรซีึ�งตอนนั�นยังอยู่เมืองไทยก็เลยไป
เรยีนนวดไทยจรงิจังเลยค่ะ เพื�อเตรยีม
ตัวเองให้พรอ้มก่อนขอวีซ่ามาท่องเที�ยว
ที�สวีเดน โดยมีหลานเป�นผู้รบัรอง จาก
นั�นพอหมดวีซ่าท่องเที�ยว 3 เดือนก็ทํา
เรื�องขอวีซ่าทํางาน (ในช่วงป� 2005
การทําวีซ่าทํางานไม่ได้ยาก และไม่ใช้
เวลามากเหมือนในป�จจุบัน) 

ซึ�งในช่วงวีซ่าท่องเที�ยว 3 เดือนนั�น ก็
เป�นเวลาเตรยีมตัว หารา้นทํารา้นเพื�อ
รอเป�ดกิจการหลังจากได้วีซ่าทํางาน
เรยีกว่ามีการเตรยีมความพรอ้มดีมาก

จากลูกค้าขอขยับฐานะมาเป�น
เพื�อน และจบด้วยความหวานชื�น

เนื� องจากคุณพัชรไีม่ได้มีอาชีพนวดไทย
มาจากเมืองไทย คือเรยีนเพื�อมาทํางาน

ที�สวีเดน ดังนั�นในช่วงแรกก็ไม่ได้เก่ง
มากแต่ว่าพยายามฝ�กมาตลอด ฟ�งคํา
วิจารณ์ของลูกค้า พอได้รบัคําชมก็มี
กําลังใจที�จะพัฒนาตัวเองมาตลอด 

เรื�องงานก็ลงตัวแล้ว ชีวิตส่วนตัวล่ะ
เป�นอย่างไร การทํางานนวดทําให้ได้พบ
กับลูกค้ามากหน้าหลายตา แล้วในที�สุด
ก็มีลูกค้าท่านหนึ�งซึ�งก็เป�นลูกค้าประจาํ
ของคุณพัชร ีเกิดอยากจะขยับฐานะ
จากการเป�นลูกค้า ขอมาเป�นเพื�อนได้
มั�ย พอเดินขึ�นบันไดก้าวแรก ความ
สัมพันธ์ก้าวต่อ ๆ ไปก็ตามมา จาก
ลูกค้ามาเป�นเพื�อน เป�นคนรูใ้จ และสามี
ที�รกัในที�สุด หวาน ๆ เลยค่ะ ดังนั�น
สถานะการอยู่อาศัยในสวีเดนก็มีความ
มั�นคงตามมาด้วย



จากร้านแรกสู่ร้านที�สอง
ที�เป�นเจ้าของคนเดียว

เป�ดรา้นนวดมาเรื�อย ๆ กับหลาน โดยมี
สามีเป�นผู้สนับสนุน ซึ�งสามีคุณพัชรก็ีมี
ทัศนคติที�ดีกับนวดไทยอยู่ก่อนแล้ว
เพราะนวดไทยช่วยให้หายปวดเมื�อย
หลังทํางาน รกัษาอาการเจ็บปวดต่าง ๆ
ได้ จนวันหนึ�งหลานของคุณพัชรขียาย
ครอบครวัมีลูก การบรหิารงานในรา้นก็
จะต้องมีการปรบัเปลี�ยน ทางคุณพัชรี
จึงได้ขอแยกตัวออกมาเป�ดรา้นเอง ซึ�ง
ก็คือรา้น PK Thaimassage ที�
สตอกโฮล์ม ที�เป�ดมาจนถึงป�จจุบันนี�
โดยความสัมพันธ์กับหลานก็ยังคงกลม
เกลียวกันเหมือนเดิม

คุณพัชรยีังคงพยายามทํารา้นใหม่
อย่างถูกต้องตามกฎหมายที�สุด เพราะ
คิดว่า นี�เป�นสิ�งที�จะทําให้ทําธุรกิจอยู่ได้
นาน แบบไม่มีป�ญหา เช่น ในเรื�อง
สวัสดิการรฐัของพนักงาน ทั�งเรื�องภาษี
วันลาวันหยุด ซึ�งคุณพัชรจีะต้องทําให้
ถูก และสามีซึ�งเป�นนักธุรกิจก็พยายาม
ยํ�ากับคุณพัชรวี่า การทําให้ถูกกฎหมาย
คือหนทางที�ดีที�สุดในการทําธุรกิจใน
สวีเดน

ทําร้านนวดถ้าไม่มีซิกแซกบ้าง
จะไปไม่รอดจริงหรือไม่ 

คุณพัชรเีคยได้ยินว่า ทํารา้นนวดต้อง
ทําเงินดาํบ้างถึงจะรอดแต่ส่วนตัวที�ทํา
รา้นนวดมาคิดว่าไม่เชื�อคําพูดนี� เพราะ
ตลอด 16 ป� ก็ทําขาวสะอาดมาตลอด
แล้วก็ไม่ได้มีป�ญหาว่าอยู่ไม่ได้ โดยใน
ระยะแรกทํา 5 เตียง แต่เมื�อพนักงาน
หายากก็เลยลดขนาดลง เหลือ 3 เตียง
ก็ยังอยู่ได้และพนักงานก็อยู่แบบ
สบายใจกันทุกคน  ซึ�งตอนนี�ก็มีความ
คิดอยากเป�ดอีกรา้นเพื�อช่วยให้คนไทย
มีงานทํา โดยพยายามหาคนทํางานผ่าน
Arbetsförmedlingen เพื�อให้ทาง
หน่วยงานรฐัเห็นว่าเราพยายามหาคน
ไทยในสวีเดนแล้ว แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็จะได้
ขอนาํพนักงานคนไทยจากเมืองไทยเข้า
มาทํางานเพิ�มได้ ซึ�งก็รูว้่าขั�นตอนนี�จะ
ยากและใช้เวลามาก
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เคล็ดลับทําอย่างไรให้กิจการ
มั�นคงแม้จะไม่ต้องซิกแซก

ด้วยความคิดของคุณพัชร ีที�ทํางาน
อย่างภาคภูมิใจ เพราะงานนวดไทย
ทําให้ฝรั�งได้รูว้่านวดไทยนั�นดี ช่วย
เหลือเรื�องสุขภาพได้จรงิ ทําให้คน
ทํางานพึ�งตัวเองได้ ได้เสียภาษีเต็มที�
อยู่ในสวีเดนอย่างคนมีคุณภาพ และไม่
เคยคิดว่าเป�นงานตํ�าต้อย ลูกสาวซึ�ง
ย้ายตามมาอยู่ด้วยจากเมืองไทย จน
ตอนนี�ทํางานพยาบาลแล้ว ก็ภูมิใจในตัว
คุณแม่ และบางครั�งเมื�อมีเวลาว่างก็มา
ช่วยดูแลต้อนรบัลูกค้าให้ด้วย สิ�งเหล่า
นี�ทําให้คุณพัชรคิีดว่าจะต้องทําทุกอย่าง
ให้ถูกกฎหมาย เพื�อไม่ให้ใครมาว่าได้
แล้ววิธีการบรหิารรา้นอย่างไรให้ไม่ต้อง
ซิกแซกแต่กิจการก็ยังดาํเนินไปได้ด้วย
ดีมาติดตามกันค่ะ

ในช่วงแรกจ่ายค่าโฆษณาตามสื�อต่าง ๆ
ไปมากพอสมควร ก็เลยมาคิดว่าถ้าเรา
ไปเสียเงินอยู่แบบนี�ไม่น่าจะดี จึงมาคิด
วิธีบรหิารภายใน คือบอกให้พนักงานให้
บรกิารให้ดี ให้ลูกค้าติดใจ จะได้บอกต่อ
กันปากต่อปาก ซึ�งเป�นการโฆษณาที�ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ได้ผลกว่ามาก
โดยมีสิ�งตอบแทนให้กับพนักงานคือ
การให้ค่าทํางานที�สูง คือค่าทํางานก่อน
ภาษี รวมพักรอ้น (semester) แล้ว
อยู่ที�ชั �วโมงละ 173 โครนและต่อเดือน
มีรายได้เฉลี�ยประมาณ 12,000 โครน
หลังหักภาษี ซึ�งพนักงานทุกคนก็พอใจ
มาก

คุณพัชรคิีดว่าการจ่ายค่าโฆษณาไปไม่
ว่าจะมากเท่าไหร ่แต่ถ้าพนักงานในรา้น

ไม่สามารถทําให้ลูกค้าขาจรกลายมาเป�น
ลูกค้าประจาํได้ ก็ไม่น่าจะเป�นวิธีที�ดี
เพราะโฆษณาแล้วลูกค้ามาแค่ครั�งเดียว
ถือว่าไม่คุ้มมาก ๆ  อันนี�ก็น่าคิดนะคะ 

ด้วยวิธีนี�ทําให้ PK Thaimassage มี
ลูกค้าประจาํมากพอที�จะทําให้รา้นดาํเนิน
ธุรกิจไปได้ด้วยดี พนักงานแฮปป��
เจ้าของรา้นก็แฮปป�� ค่ะ 

ตบท้ายด้วยประโยคเด็ด 

"รวยไม่รวยไม่สาํคัญ ศักดิ�ศรีเรื�อง
ใหญ่กว่า ร้านนี�ไม่รับพนักงานที�
ทํางานเลี�ยงภาษี หรืออยู่สวีเดนด้วย
วีซ่าท่องเที�ยวก็ไม่รับเข้าทํางาน และ
รับเงินผ่าน Kassa เท่านั�นในทุก
กรณี"

ฟ�งแล้วชื�นชมมาก ๆ นะคะ



เป�นเจ้าของร้านหรือพนักงาน
ดีกว่ากัน

คําถามสุดท้ายที�เราอยากให้เจ้าของรา้น
นวดไทยในสวีเดนมา 16 ป� ช่วยไขข้อ
ข้องใจคือ จรงิ ๆ แล้ว มาอยู่สวีเดน
เป�นเจ้าของรา้นนวดหรอืเป�นพนักงานดี
กว่ากัน คุณพัชรตีอบทันทีว่า 

“เป�นลูกน้องจะดีกว่า ไม่จาํเป�นต้องมี
ร้าน ถ้าทํางานกับเจ้านายที�ดี และมี
รายได้พอแค่นี�ถือว่ามั�นคงแล้ว เพราะ
เป�นพนักงานจะไม่มีความเครียด
เรื�องการบริหารร้าน บริหารเงิน การ
ทําเอกสารต่าง ๆ มากมาย ถึงเวลา
สิ�นเดือนก็ได้รับเงินเดือนแน่นอน คน
เป�นเจ้าของร้านแบกรับความเครียด
มากมาย” 

ซึ�งตัวคุณพัชรเีองที�มาทํารา้นนวดก็ไม่
ได้อยากรวย แต่ทําเพื�อให้มั�นคงเท่านั�น
แล้วก็ไม่ได้คิดจะไปเป�นพนักงานที�อื� น
เพราะเป�นห่วงลูกน้องในรา้น แต่ถ้า
ย้อนเวลาไปได้ ยังไม่ได้เป�ดรา้นก็คงจะ
เลือกเป�นลูกน้องเค้าน่าจะสบายกว่า
มาก 

พนักงานแฮปป��
เพราะเจ้าของร้านดี

อ่านมาทั�งหมด เป�นเรื�องของเจ้าของ
รา้น แล้วถ้าลองไปถามพนักงานในรา้น
บ้าง จะตอบว่าอย่างไร คุณเบญ ทํางาน
กับ PK Thaimassage มาตั�งแต่ป�
2018 คือมาทําตั�งแต่ย้ายมาสวีเดน
เลย เพราะทํางานนวดมาตั�งแต่ตอนอยู่
เมืองไทย ตลอดเวลาเกือบ 5 ป� รูส้ึกว่า
คุณพัชรเีป�นเจ้าของรา้นที�เป�นกันเอง
ทํางานเหมือนเป�นพี�น้องกัน และทําทุก
อย่างถูกกฎหมาย พนักงานก็สบายใจ
เนื� องจากสามีคุณเบญก็สนับสนุนให้
เสียภาษี ตัวคุณเบญเคยไปคุยกับรา้น
อื�นว่าที�รา้นมีระบบแบบนี� รา้นอื�นบอก
ว่าไม่มีใครทําถูกกฎหมายทั�งหมดแบบนี�
หรอก ซึ�งคุณเบญก็ภูมิใจที�ได้ทํางานกับ
คุณพัชรมีาก ไม่หนีไปไหนแน่นอน
เพราะรายได้ก็พอส่งกลับครอบครวัที�
เมืองไทย ทํางานมานาน รกังานนวด
และตั�งใจทํา เวลาพบลูกค้าโดยบังเอิญ
นอกรา้น ลูกค้าจะเข้ามาทักทายบอก
เพื�อนบอกครอบครวัที�มาด้วยกันว่า คน
นี�นวดให้ฉันนะ มานวดด้วยกันสิ ซึ�งก็ทํา
ให้คุณเบญภูมิใจมาก ๆ ฟ�งแล้วก็ปลื�ม
ไปด้วยนะคะ 

เราขอขอบคุณคุณพัชรมีาก ๆ ที�ติดต่อ
มาขอแบ่งป�นประสบการณ์การทํา
กิจการนวดไทยในสวีเดนกับเรา หวังว่า
เรื�องราวของคุณพัชร ีจะเป�นตัวอย่างที�
ดีให้กับคนที�ต้องการจะเดินทางในเส้น
ทางสายนี�ในสวีเดนนะคะ 

*** สนใจแบ่งป�นประสบการณ์ทําธุรกิจ
นวดไทยในสวีเดน ติดต่อได้ที� inbox ของ
ไทยไวส์เลยค่ะ เรายินดีเป�นสื�อกลางเพื�อ
พัฒนามาตรฐานธุรกิจนวดไทยในสวีเดน
และสรา้งแรงบันดาลใจไปด้วยกัน 
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