ธุรกิจนวดแผนไทย
ปจจุบัน ปญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามรางกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคน
โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ปวดเมื่อยจากการนั่งทํางานนานๆ คอตก
หมอน หรือเครียดจากปญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้ทําใหธุรกิจนวดแผนไทยเกิดขึ้นมากมาย เพื่อบรรเทา
ปญหาสุขภาพและคลายเครียด ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูตองการมีธุรกิจของ
ตนเอง
1. ศักยภาพของผูประกอบการ
ผูที่จะทําธุรกิจนวดแผนไทย ตองคํานึงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
• มีใจรักในการใหบริการ
เนือ่ งจากวาการนวดแผนไทย เปนธุรกิจบริการ ผูประกอบการจึงตองมีใจรักการให
บริการ มีความซื่อสัตย จริงใจ สุภาพ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
• มีศลี ธรรม และมีสัมมาอาชีวะ
การนวดเปนการบริการแบบตัวตอตัว โอกาสใกลชิดและสัมผัสรางกายลูกคามีอยูตลอด
เวลา ดังนั้น ผูประกอบอาชีพนี้จึงตองใหการนวดเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ มีศีลธรรม
• ควรมีพื้นฐานความรูดานการนวดแผนไทย หรือผานการฝกอบรมจากสถานฝกอบรม
อยางนอย 30 – 75 ชม. หรือ 15 – 45 วัน เพราะพื้นฐานดังกลาว จะทําใหผูประกอบการมี
ความเขาใจในธุรกิจนี้อยางถองแท
• มีทําเลที่เหมาะสม มองเห็นชัดเจน การคมนาคมสะดวก เพราะธุรกิจนี้หากมีทําเลที่ดี ก็
ถือวาประสบความสําเร็จไปแลวสวนหนึ่ง
2. การติดตอกับหนวยงานราชการ
ธุรกิจนวดแผนไทยจะเกี่ยวของกับหนวยงานราชการใน 3 ดาน คือ
• การจดทะเบียนพาณิชยจัดตั้งธุรกิจ โดยทั่วไป ธุรกิจดานบริการอยางเดียวจะไดรับการ
ยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย แตถารานมีการขายสินคาอื่นดวย ผูลงทุนก็ตองขอจด
ทะเบียนพาณิชย ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการขออนุญาตไดที่
www.ismed.or.th, www.thairegistration.com
• การเสียภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการจดทะเบียนและการยื่นชําระภาษีไดที่
www.rd.go.th
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• การนวดที่ตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
¾ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ระบุวา การนวดหากเปนการกระทํา
เพื่อบําบัดโรค วินิจฉัยโรค ฟนฟูสมรรถภาพ ก็ถือเปนการประกอบโรคศิลปะ ผูที่จะทํา
การนวดได ตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน และตองดําเนินการใน
สถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
สถานที่ยื่นคําขอ
1. ในสวนกลาง ยื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ในสวนภูมิภาค ยื่นที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผูส นใจศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะไดที่
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/d_f_44.htm
ถาผูป ระกอบการมีใบประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาตสถานพยาบาล(คลินิก) ก็
สามารถทําการนวดรักษาโรคได แตรานตองปฏิบัติตามระเบียบสถานพยาบาลทุกประการ เชน
การแสดงปายผูประกอบโรคศิลปะ / เวลาทําการ การทําบันทึกประวัติคนไข เปนตน
ตามกฎหมาย ผูนวดตองรับผิดชอบถาเกิดอันตรายแกผูถูกนวด ดังนี้
 หากทําใหผูอื่นเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ จะผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ตองโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ถาผูถูกนวดเปนอันตรายสาหัส โทษจะเปนจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงสิบป ดังนี้
ก. ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียมานประสาท
ข. เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถในการสืบพันธุ
ค. เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
ง. หนาเสียโฉมอยางติดตัว
จ. แทงลูก
ฉ. จิตพิการอยางติดตัว
ช. ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
ซ. ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน หรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน
 ถากระทําโดยประมาท เชน นวดแลวเกิดอันตรายสาหัส โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 การนวดผูปวยแลวทําใหผูปวยเสียชีวิต ถือเปนการกระทําโดยประมาท เปนเหตุใหผูอื่นถึง
แกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
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¾ การนวดที่ไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที่
- เปนการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไมใชเพื่อรักษาโรค
- ไมขึ้นปายรักษาโรค เชน รักษาโรคอัมพฤต อัมพาต เบาหวาน ไต ปวดหลัง เปนตน
การแสดงปาย อาจเขียนวาเปน “นวดแผนโบราณ” หรือ “นวดฝาเทา” ได แตจะแสดง
ขอความวา “พรอมจะบําบัดรักษาโรค” หรือ ”ฟนฟูสภาพ” หรือ “วินิจฉัยโรค” ไมได
¾ โทษทางกฎหมาย
หากผูฝาฝนกระทําการนวดโดยมีการรักษาโรค แตมิไดเปนผูรับใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลปะ โทษทางกฎหมายระบุไววาจะจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
หรือแมวาผูฝาฝนจะไมไดนวดรักษาโรค แตขึ้นปายหรือแสดงวาพรอมจะประกอบโรค
ศิลปะ ผูฝาฝนก็มีความผิดโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
3.การตลาด
3.1.ภาพรวมการตลาด
การนวดแผนไทยเปนวิธีบําบัดรักษาโรคที่เปนธรรมชาติที่สุดตั้งแตสมัยโบราณ โดยภาพรวม
ธุรกิจนี้มีมูลคาตลาดไมนอย จากขอมูลของผูอํานวยการโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดโพธิ์ พบวาตลาด
นวดแผนไทย เมื่อป 2538 มีมูลคากวาสองหมื่นลานบาท แตปจจุบัน เชื่อวามูลคารวมของตลาดไดเพิ่ม
ขึน้ ซึ่งเปนการเติบโตพรอมๆ กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เนื่องจากการนวดเปนบริการที่นอกเหนือจากปจจัยสี่ ดังนั้น ลูกคาที่มาใชบริการจึงมักอยูในกลุม
ของผูมีรายไดปานกลางและรายไดสูง ความตองการของตลาดจะขึ้นอยูกับทําเลสถานที่เปนหลัก ธุรกิจนี้
สามารถดําเนินการไดตั้งแตระดับผูประกอบการคนเดียว รับจางนวดตามบาน เปดบริการนวดในบาน
ของตัวเอง หรือเปดบริการตามแหลงชุมชน เชน ตลาด หมูบานขนาดใหญ ศูนยการคา หางสรรพสินคา
ใกลแหลงทองเที่ยว ไปจนถึงเปดบริการในสถานที่คอนขางหรูหรา เชน โรงแรม รีสอรท เปนตน
ปจจุบนั การนวดแผนไทย ยังเปนที่นิยมของชาวตางชาติในแถบตางๆ เชน แถบเอเชีย อเมริกา
และยุโรป เมื่อนักทองเที่ยวเหลานี้ทดลองใชบริการแลว ไดเกิดความประทับใจในการนวดแผนไทย ทํา
ใหการนวดแผนไทยโดงดังขามทวีป การนวดแผนไทยจึงเปนที่ตองการมากในตางประเทศ
3.2. กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมาย แบงเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
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¾ กลุมลูกคาทั่วๆ ไป ไดแก บุคคลทั่วไปที่ตองการผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน
จากชีวิตประจําวัน ลูกคากลุมนี้จะใชบริการนวดทั่วไป
การวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย อาจจําแนกตาม
- อายุ โดยทัว่ ไปบุคคลที่นิยมนวดแผนไทยจะเปนวัยกลางคนขึ้นไป
- เพศ เพศชายมักจะนิยมใชบริการมากกวาเพศหญิง (ชาย 80% หญิง 20%)
- รายได รายไดเปนสวนหนึ่งที่ลูกคาใชตัดสินใจวาจะรับบริการรานนี้หรือไม ลูกคาที่มี
รายไดและฐานะดีมักจะใชบริการในสถานที่หรูหรา สวนลูกคาที่มีรายไดปานกลางลงไป
ก็อาจดูที่สถานที่ และอัตราคาบริการเปนหลัก
- อาชีพ เชน นักธุรกิจ กลุมขาราชการชั้นผูใหญ มักใชบริการในสถานที่ที่เปนสัดสวน
เพราะกลุมนี้จะตองการความสงบและความเปนสวนตัว
- นักทองเที่ยว สวนใหญเปนนักทองเที่ยวตางประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลี อเมริกา และ
แถบยุโรป
¾ กลุมลูกคาที่มีปญหาสุขภาพ เชน
- คอตกหมอน
- ไหลติด
- ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก
- อัมพฤต อัมพาต ฯลฯ
3.3. ธุรกิจหลัก/เสริม
ธุรกิจหลัก คือการบริการนวดแผนไทย
ธุรกิจเสริม เนื่องจากลูกคาที่เขามารับบริการแตละครั้งใชเวลาไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมง ดังนั้น
โอกาสที่ผูประกอบการ หรือพนักงานจะสรางความคุนเคยกับลูกคาก็ยอมงาย การนําเสนอสินคาหรือ
บริการเสริมอื่นๆ ควบคูไปดวย จึงสามารถทําไดอีกชองทางหนึ่ง เชน
• การจําหนายผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพรไทย เชน เครื่องสําอางสมุนไพร เครื่องดื่ม
สมุนไพร ฯลฯ
• จําหนายผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุของไทย
• บริการเสริมสวย เชน นวดหนา ทําผม
3.4. สวนผสมทางการตลาด (4 P)
3.4.1. ผลิตภัณฑ/บริการ
ปจจุบัน รูปแบบบริการนวดแผนไทยหลักๆ มีดังนี้
1.นวดแผนไทย (กดจุด, จับเสน)
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ลักษณะการนวดแผนไทยแบงออกเปน 3 ลักษณะ
1. การนวดแบบยืด – ดัด ลักษณะการนวดแบบนี้ คือ การยืด – ดัดกลามเนื้อ – เสนเอ็น –
ผังผืด ใหยืดคลาย
2. การนวดแบบจับเสน ลักษณะการนวดคือการใชนํ้าหนักกดลงตลอดลําเสนที่กระหวัดไป
ตามอวัยวะตางๆ การนวดชนิดนี้ตองอาศัยความเชี่ยวชาญของผูนวด ซึ่งไดทําการนวด
มานาน และสังเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดที่แลนไปตามอวัยวะตางๆ
3. การนวดแบบกดจุด ลักษณะการนวด คือ การใชนํ้าหนักกดลงไปบนจุดของรางกาย การนวด
นีเ้ กิดจากประสบการณและความเชื่อวา อวัยวะของรางกายมีแนวสะทอนอยูบนสวนตางๆ และ
เราสามารถกระตุนการทํางานของอวัยวะนั้น โดยการกระตุนจุดสะทอนที่อยูบนสวนอื่นๆ ของ
รางกาย
2.การนวดฝาเทา แบงเปน
ก. นวดดวยมือ
ข. นวดเทาดวยไมกดจุด
ค. นวดเทาดานใน – ดานนอกดวยมือ
ง. นวดหลังเทาดวยมือ
จ. ใชไมกดจุด
ฉ. นวดบริเวณเขาดวยมือ
ช. นวดบริเวณหนาแขงและนองดวยมือ
ซ. นวดบริเวณนิ้วเทา
ฌ. กระตุนเทาชวงสุดทาย
ญ. กระตุนเทากอนแกผาพันเทาออกและเช็ดครีม
3.การประคบสมุนไพรสด
การประคบสมุนไพร หมายถึง การนําเอาสมุนไพรทั้งสดหรือแหงหลายๆ ชนิด โขลกพอแหลก
และคลุกรวมกัน หอดวยผา ทําเปนลูกประคบ จากนั้น นึ่งดวยไอความรอน แลวนําไปประคบ
4.การนวดเพื่อรักษา เปนการนวดในกรณีที่ลูกคามีปญหาสุขภาพ เชน ขอเทาแพลง คอตก
หมอน ขอไหลติด เปนตน
5.นวดนํ้ามัน การนวดนํ้ามันเปนการนวดโดยใชนํ้ามันสมุนไพร ชโลมบนรางกายผูถูกนวด แลว
ใชเทคนิคการรีดและไลเสน ความรอนจากนํ้ามัน ผนวกกับคุณสมบัติของสมุนไพร จะทําให
ระบบตางๆ ของรางกายทํางานไดดีขึ้น และคลายจากความตึงเครียด
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อานขอมูลนวดแผนไทยเพิ่มเติมในภาคผนวก
รูปแบบการนวดขางตนเปนการบริการทั่วไปที่มีในทองตลาด สถานประกอบการแตละแหงไมจํา
เปนตองมีครบทุกรูปแบบ ผูประกอบการอาจมีบริการนอยกวาหรือมากกวานี้ได แตถาเปนธุรกิจขนาด
เล็กโดยทั่วไป จะเนนการนวดตัว และการนวดฝาเทาเปนหลัก
3.4.2.การกําหนดราคาคาบริการ
โดยปกติ คาบริการจะคิดตามชั่วโมงการนวด สถานประกอบการแตละแหงอาจกําหนดราคาคา
บริการแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานที่ที่ใหบริการ และคาบริการของคูแขง หากแตโดยเฉลี่ย คาบริการ
จะเปนดังนี้
นวดตัว
โดยเฉลี่ย 300 - 400 บาท/ 2 ชั่วโมง
นวดฝาเทา
โดยเฉลี่ย 150 - 250 บาท/ชั่วโมง
นวดประคบสมุนไพร โดยเฉลี่ย 300 – 350 บาท/ 2 ชั่วโมง
นวดนํ้ามัน
โดยเฉลี่ย 600 – 800 บาท/ 2 ชั่วโมง
3.4.3. ชองทาง/ทําเลที่ตั้ง
ทําเลที่ตั้งของธุรกิจนี้ ควรอยูในยานใกลกลุมเปาหมาย การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
หรืออยูตามแหลงชุมชน ไมวาจะเปนตลาด ศูนยการคา หางสรรพสินคา ใกลแหลงทองเที่ยว
หรือถาผูประกอบการตองการรองรับลูกคาที่ชอบความสงบ สถานที่เปนสัดสวน เหมาะแกการ
พักผอน ก็อาจเปดบริการตามรีสอรท หรือโรงแรม
แตสงิ่ ที่ควรพิจารณาควบคูไปดวย คือ ถาผูประกอบการมีสถานที่เองและเหมาะกับการ
เปดธุรกิจนวดแผนไทย ก็สามารถลงทุนได แตถาตองเชาสถานที่ ผูประกอบการควรศึกษาเรื่อง
คาเชาและสัญญาเชา วาเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม นอกจากนี้ กอนเปดกิจการ ผูประกอบ
การควรหาขอมูลดวยวา ในยานที่จะไปเชานั้น มีผูลงทุนอยูกอนหรือไม ผูประกอบการจะ
สามารถแขงขันกับเขาไดอยางไร และลูกคามีจํานวนเพียงพอใหผูประกอบการแทรกพื้นที่ใน
ตลาดไดหรือไม อยางไร
3.4.4. การสงเสริมการขาย / การดึงดูดใจลูกคา
ผูประกอบการควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายและดึงดูดใจลูกคา ดังนี้
• ติดตอบริษัททัวร บริษัททองเที่ยว หรือไกด เพื่อใหแนะนํานักทองเที่ยวตางชาติเขามาใช
บริการ
• แจกใบปลิวแนะนํารานและการบริการ ตามยานที่รานตั้งอยู
• รับสมัครสมาชิก โดยไมเก็บคาสมาชิกหรือเสียคาสมาชิกตํ่า พรอมใหสิทธิประโยชนแก
สมาชิก เชน สวนลดแถมการใหบริการ การสะสมแตมเพื่อแลกสินคาหรือบริการ
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• จัดกิจกรรมประจําป เชน จัดวันผูสูงอายุ สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสามารถนวดครึ่ง
ราคา เปนตน
• จัดกิจกรรมเพื่อนแนะนําเพื่อน โดยมีของขวัญให ทั้งผูแนะนําและผูมาใหม
• สิง่ สําคัญที่ดึงดูดใจและสรางความประทับใจใหลูกคา ก็คือการบริการที่ดีเลิศ ตั้งแตการแตง
กายที่สุภาพและสะอาดของพนักงาน การพูดจาไพเราะ การเอาใจใสลูกคาดวยความจริงใจ
• ลงโฆษณาตามนิตยสารแนวสุขภาพ หรือ ชีวจิต เปนตน
• ลงโฆษณาในอินเตอรเน็ต
3.5. สภาพการแขงขันในตลาด
ปจจุบัน การนวดแผนไทยประสบกับภาวะการแขงขันคอนขางสูง ผูประกอบการหันมาดําเนิน
ธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 10-20% ตอป นอกจากผูประกอบการรายใหมแลว การนวดแผนไทยยังกลายเปนบริการ
เสริมของธุรกิจที่มีอยูแลว เชน ตามรานสถานเสริมสวย เสริมความงาม หรือโรงพยาบาลบางแหง
แมผูประกอบการจะหันมาทําธุรกิจนี้กันมาก แตสวนหนึ่งเปนการเปดธุรกิจโดยไมมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ดีเพียงพอ ผูประกอบการที่เปดธุรกิจนวดแผนไทยจึงตองปดตัวเอง
ไปหลายราย และเนื่องจากธุรกิจนี้ จัดเปนบริการเสริมที่นอกเหนือจากปจจัยสี่ ดังนั้น การแขงขันจึงเนน
ไปที่การบริการที่ดีไดมาตรฐาน และมีจุดเดนของตัวเอง ไมวาจะเปนดาน
• การตกแตงสถานที่ใหดูสะอาด สวยงาม สบายตา
• สถานที่ตั้ง มีที่จอดรถสะดวก ไปมางาย
• มีบริการที่หลากหลายใหลูกคาเลือก เชน นวดตัว นวดฝาเทา นวดนํ้ามันหอมระเหย นวด
ประคบดวยสมุนไพร
• การตอนรับของพนักงานที่สุภาพเรียบรอย
• การนวดไดคุณภาพตามมาตรฐาน
จะเห็นวา ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จตองพัฒนาทักษะความรูใหแกบุคคลากรอยูตลอด
เวลา รวมถึงพัฒนารูปแบบบริการใหดีขึ้น
4. การดําเนินการ
การดําเนินการของธุรกิจนวดแผนไทย แบงไดดังนี้
¾ ขัน้ ตอนการใหบริการลูกคา
¾ การจัดหองนวด
¾ อุปกรณที่ใช
¾ การจัดจางพนักงาน
¾ สถานที่ขอรับการอบรมเพิ่มเติม
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¾ ขั้นตอนการใหบริการลูกคา
1. การตอนรับลูกคา
ผูท ี่ทําหนาที่ตอนรับลูกคา ควรเปนผูประกอบการเอง เพราะสิ่งนี้จะสรางความประทับแกลูกคา
มากกวา ผูประกอบการควรดูวาลูกคาตองการใชบริการแบบไหน จากนั้น จึงทําการจัดลําดับการให
บริการแกลูกคา กําหนดเตียงและพนักงานนวดใหลูกคา ถาไมมีเตียงวาง ผูประกอบการก็ควรจัดสถาน
ที่ใหลูกคานั่งรอ โดยระหวางรอ ทางรานอาจบริการนํ้าชา หรือนํ้าสมุนไพรใหลูกคา
กรณีพนักงานนวด ทางรานอาจจัดลําดับการใหบริการสลับหมุนเวียนกัน เพื่อใหโอกาสแก
พนักงานเทาเทียมกัน เชน ถารานมีพนักงานนวด 3 คน ชื่อ ก ข และ ค
- วันที่ 1 จัดลําดับผูใหบริการเริ่มตนดังนี้ พนักงาน ก ข และ ค
- วันที่ 2 จัดลําดับผูใหบริการเริ่มตนดังนี้ พนักงาน ข ค และ ก
- วันที่ 3 จัดลําดับผูใหบริการเริ่มตนดังนี้ พนักงาน ค ก และ ข
- วันที่ 4 จัดลําดับผูใหบริการเริ่มตนดังนี้ พนักงาน ก ข และ ค หมุนเวียนกันไป
2. การเตรียมตัวกอนใหบริการ
• กรณีนวดตัว โดยปกติ ลูกคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
- เปลี่ยนเปนชุดที่ทางรานจัดเตรียมไวให เปนเสื้อ กางเกงที่หลวมๆ สบายๆ
- ลางมือ ลางเทาใหสะอาด
- สวนพนักงานนวดก็ตองรักษาความสะอาดของรางกาย โดยเฉพาะมือและเทา
• กรณีนวดฝาเทา โดยปกติ ลูกคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
- เปลี่ยนเปนกางเกงที่รานจัดเตรียมไวให
- ลางเทาใหสะอาด (โดยปกติ พนักงานนวดจะเปนผูทําความสะอาดให)
- สวนพนักงานนวดก็ตองรักษาความสะอาดของรางกายโดยเฉพาะมือ
3. หลังการใหบริการ
ทางรานจัดเตรียมใหลูกคาเปลี่ยนชุด ระหวางนั้น ทางรานอาจมีนํ้าอุนหรือนํ้าชาบริการ จากนั้น
ลูกคาชําระคาบริการ สวนเสื้อหรือกางเกงที่ลูกคาใสระหวางนวดตัวหรือนวดฝาเทา ทางรานจะตองนําไป
ซักใหสะอาดกอนนํามาใชใหมทุกครั้ง
¾ การจัดหองนวด
รูปแบบการจัดหองนวดขึ้นอยูกับสถานที่และเงินทุน อยางไรก็ตาม หองนวดแบงหลักๆ ตาม
ลักษณะการนวดได ดังนี้
1. กรณีนวดตัว
เนือ่ งจากการนวดตัวเปนบริการที่ตองการความเปนสวนตัว ไฟในหองจึงควรปรับความสวางได ถา
เปนสถานที่หรูหรา เชน โรงแรม ผูประกอบการอาจกั้นเปนหองถาวร โดยใหบริการหองละ 1 คน
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หรือ 2 – 3 คน ถาเปนกลุมครอบครัวหรือเพื่อนสนิท แตหากเปนสถานที่ไมหรูหรามากนัก ผู
ประกอบการอาจกั้นเปนหอง โดยใชมานทึบที่เลื่อนได
2. กรณีนวดฝาเทา
โดยปกติ การนวดฝาเทาจะมีเตียงนวดฝาเทาโดยเฉพาะ ลูกคาสามารถนั่งเหยียดขาตามสบาย ผู
ประกอบการอาจวางเตียงนวดฝาเทาเรียงกัน โดยไมจําเปนตองกั้นเปนหอง แตกรณีที่ลูกคาตองการ
ความเปนสวนตัว ทางรานอาจใชเตียงนวดตัวแทนเตียงนวดฝาเทา
¾ อุปกรณหลักที่ใช
1. เตียงนวดตัวหรือเบาะนวดตัว พรอมหมอน ราคาขึ้นอยูกับคุณภาพและวัสดุที่ใช มีตั้งแต
1,500 – 6,500 บาท อุปกรณประเภทนี้สามารถหาซื้อไดตามรานจําหนายอุปกรณนวดแผน
ไทย และรานเฟอรนิเจอรทั่วไป
2. เตียงนวดฝาเทา ราคาประมาณ 2,700 – 4,000 บาท สถานที่จําหนายเชนเดียวกับเตียง
นวดตัว
3. เสื้อกราวนสําหรับพนักงานนวด ราคาประมาณ 150 – 300 บาท หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ
4. เสื้อและกางเกง สําหรับลูกคานวดตัว ราคาประมาณ 200 – 300 บาท หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ
5. กางเกงสําหรับลูกคานวดฝาเทา ราคาประมาณ 100 บาท หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ
6. ผาปูเตียง ปลอกหมอน ราคาตัง้ แต 300 บาทขึ้นไป ปกตินิยมสีฟน ดูสบายตา หาซื้อไดที่
ตลาดพาหุรัด หรือสําเพ็ง
7. ผาขนหนู ใชหอเทากรณีนวดฝาเทา หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ หรือพาหุรัด
8. ครีมหรือนํ้ามันสําหรับนวดฝาเทา สถานที่จําหนาย เชน โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระ
เชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ขนาด 1800 ซีซี ราคาขายปลีกประมาณ 650 บาท
9. นํ้ามันนวดตัว สถานที่จําหนาย เชน โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
ขนาด 4000 ซีซี ราคาขายปลีกประมาณ 580 บาท
10. ไมกดจุด เปนอุปกรณที่ทําขึ้นจากไมเพื่อใชแทนนิ้วมือ ไมดังกลาวใชกดจุดที่บริเวณฝาเทา
ตามตําแหนงศาสตรของการนวดฝาเทา ราคาอันละประมาณ 20 บาท ผูลงทุนสามารถหา
ซื้อไดที่สถาบันแพทยแผนไทยและรานจําหนายอุปกรณนวดทั่วไป
¾ การจางพนักงาน
• การสรรหาพนักงานนวด
ผูป ระกอบการอาจใชวิธีประกาศรับสมัครตามโรงเรียน หรือสถาบันสอนนวดแผนไทยที่มีมาตรฐาน
เพราะเปนแหลงผลิตบุคลากรโดยตรง รวมถึงการประกาศรับสมัครทางอินเตอรเน็ต แมพนักงานนวดจะ
ถูกดึงตัวกันอยูบาง เนื่องจากพนักงานนวดที่มีฝมือยังมีจํานวนนอย แตรานที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รวมถึงใหคาตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสม จะไมคอยประสบกับปญหานี้สักเทาใดนัก เพราะโดยสวนมาก
ถาพนักงานมีความพอใจและสบายใจกับงานที่ทําอยู ก็มักอยูนาน ไมยายไปไหน
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• จํานวนพนักงานนวด
จํานวนพนักงานนวดจะขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเปนหลัก โดยดูจากจํานวนเตียงที่ใหบริการ และ
จํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการในเวลาเดียวกัน เชน
 รานที่มีจํานวนเตียงใหบริการ 7 เตียง ควรมีพนักงานนวด อยางนอย 7 คน เพราะถาใน
ชวงทีล่ ูกคาเขามาคราวเดียวกัน 7 คน รานก็จะสามารถใหบริการได แตถาลูกคามามาก
กวา 7 คน ทางรานจะตองจัดสถานที่ใหลูกคานั่งรอ
• การทํางานของพนักงาน
ผูประกอบการอาจแบงการทํางานเปนกะ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเปดบริการใน 1 วัน เชน ถาราน
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 24.00 น. ผูประกอบการอาจแบงกะทํางาน เปน 2 กะ เชน กะที่ 1 เวลา
9.00 น. – 17.00 น. กะที่ 2 เวลา 17.00 น. – 24.00 น.
• จํานวนพนักงานในแตละวัน
จํานวนพนักงานในแตละวันอาจไมเทากัน ขึ้นอยูกับพฤติกรรมลูกคา เชน วันธรรมดา รานอาจมี
พนักงานนวด 5 คน ตอเตียงใหบริการ 7 เตียง เนื่องจากจํานวนลูกคาไมคอยมากในคราวเดียวกัน สวน
วันเสาร – อาทิตย ลูกคาจะคอนขางมาก รานก็ตองจัดใหมีพนักงาน 1 คน ตอ 1 เตียง เปนตน
• การใหคาจางแกพนักงานนวด
รานนวดแผนไทยสามารถใหคาจางแกพนักงานไดหลายแบบ เชน
- จางเปนรายวัน โดยแบงเปอรเซ็นตจากการใหบริการแตละครั้ง เชน เจาของ 50% พนักงาน
นวด 50% หรือเจาของ 60% พนักงาน 40% แลวแตตกลง กรณีนี้ ทางรานมักจะไมมีเงินเดือน
ประจําให แตบางแหง เจาของธุรกิจจะประกันรายไดขั้นตํ่าใหพนักงาน 100 - 200 บาท/วัน กรณีไม
มีลูกคาเลย
- จางรายวัน โดยคิดคาจางพนักงานนวดเปนรายชั่วโมง เชน ชั่วโมงละ 70 บาท สวนเงินพิเศษ
ที่ลูกคาใหกับพนักงานนวด ถือเปนสิทธิของพนักงานไป การจางเชนนี้ ทางรานมักไมมีเงินเดือนประจํา
ให
- จางรายเดือน เดือนละประมาณ 4,500 - 6,000 บาท หรือตามความเหมาะสม
• การคัดเลือกพนักงานนวด จะตองคํานึงถึง
 พนักงานนวดควรมีความรู ความสามารถในการนวด โดยตองผานการอบรมมา
 มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ พูดจาไพเราะ
 รักการใหบริการ
¾ สถานที่ฝกอบรม
ปจจุบัน สถาบันหลายแหงไดสอนการนวดแผนไทย นวดฝาเทา การฝกอบรมจากสถานอบรมจะ
เสียคาใชจายประมาณ 1,000 – 4,000 บาทตอหลักสูตร ระยะเวลา 5 – 10 วัน เชน
• โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) โทร. 0-2221-2974
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•
•
•
•

สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2591-0598-99
สมาคมแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 0-2965-9194-5
โรงเรียนแพทยแผนไทย(สมาคมแพทยอายุรเวทฯ) จ.นนทบุรี 0-2950-5939
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยฝกอาชีพ กรุงเทพมหานคร

5. การบริหารงาน
การบริหารงานธุรกิจนวดแผนไทยแบงไดเปน 3 ดาน คือ การบริหารภาพพจนภายนอก
การบริหารจัดการภายใน และการบริหารลูกคา ดังรายละเอียดตอไปนี้
การบริหารภาพพจนภายนอก
โดยธรรมชาติ ธุรกิจบริการมีสวนที่จับตองไมได ลูกคาจะซื้อบริการก็ตอเมื่อลูกคาเชื่อวาจะไดในสิ่ง
ทีต่ องการ ฉะนั้น ผูประกอบการจะตองบริหารภาพพจนภายนอกของราน โดยสื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อ
มั่นในการบริการ เชน
- การตกแตงรานที่ดูสะอาด สบายตา สีไมฉูดฉาดเกินไป
- ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคน ตองติดไวใหลูกคามองเห็นเดนชัด
- พนักงานทุกคนแตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะ
- ติดปายบอกอัตราคาบริการชัดเจน
- มีระบบรักษาความสะอาดของราน และอุปกรณตางๆ เชน ผาปูที่นอน ผาขนหนู ฯลฯ
การบริหารจัดการภายใน
การบริหารจัดการภายในรานเปนเรื่องสําคัญ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ โดย
ปกติ ถาเปนรานขนาดเล็ก ผูประกอบการจะทําหนาที่หลายอยาง คือเปนทั้งผูจัดการราน ดูแลดานการ
เงิน จัดหาพนักงานนวด และจัดซื้ออุปกรณตางๆ แตถาเปนรานขนาดใหญ ผูประกอบการอาจจาง
ตําแหนงงานเพิ่ม ดังนี้
- ผูจัดการราน มาชวยบริหารงานบริการ จัดนโยบายการตลาด งานบริหารบุคคล
- สมุหบัญชี รับผิดชอบการควบคุมบัญชีทรัพยสิน รายรับ-รายจาย บริหารเงินทุน
หมุนเวียน
- พนักงานตอนรับ ทําหนาที่ใหขอมูลดานบริการและตอนรับลูกคา เก็บประวัติลูกคา
สําหรับพนักงานนวด ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการบริการ ผูประกอบการอาจบริหารพนักงาน
นวดดวยวิธีการ ดังนี้
• กําหนดวันหยุดใหพนักงานในแตละเดือน
• มีชุดฟอรมใหพนักงานนวด
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• ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร โดยจัดประชุมบอกเลาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทํางาน
หรือผูประกอบการอาจสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการวา มีจุดบกพรองตรง
ไหน เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงเดือนละ 2 ครั้ง
• อบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาฝมือนวดใหดียิ่งขึ้น เชน เทคนิคการนวด
• อบรมพนักงานดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน กรณีกลุมลูกคาเปนชาวตาง
ประเทศ
• ผูกใจพนักงานนวดใหอยูนานๆ ผูประกอบการตองมีความเอาใจใสบุคลากร ใหพนักงานมี
รายไดที่พอเพียง เพราะความพอใจของพนักงานเปนเรื่องสําคัญ ถาพนักงานมีความสุขใน
การทํางาน พนักงานก็จะใหบริการที่ดี
การบริหารลูกคา
การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการตลอดไป เปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ ฉะนั้น ผู
ประกอบการควรประเมินการใหบริการแกลูกคาอยางตอเนื่อง เชน ทําแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
การบริการของราน แตวิธีนี้ ลูกคาบางรายอาจจะไมชอบเขียน ดังนั้น รานจึงควรสอบถามจากลูกคาโดย
ตรงดวย เพื่อนําเอาปญหาหรือขอคิดเห็นของลูกคามาปรับปรุง
6. การลงทุน
การลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทยจะขึ้นอยูกับขนาด ทําเลที่ตั้ง ดังนั้น การลงทุนจึงมีตั้งแตระดับใช
เงินทุนตํ่า นั่นคือ ผูประกอบการใชบานเปนสถานที่นวด ลงทุนแตอุปกรณ การตกแตงนอย ไปจนถึงการ
ใชเงินทุนคอนขางสูง จากขอมูลที่เปดเผยในตอนนี้ ธุรกิจนวดแผนไทยบางแหงใชเงินลงทุนสูงมากถึง
ประมาณ 99 ลานบาท ทั้งนี้ จํานวนเงินลงทุนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน
 ขนาดของรานวาเล็กหรือใหญ
 เปนเจาของสถานที่เอง หรือตองเชา หรือซื้อ
 ลักษณะการกอสรางและการตกแตงภายใน นั่นคือ จะเนนความหรูหรา สวยงามหรือเปน
แบบธรรมดา รวมถึงวัสดุอุปกรณจะใชคุณภาพแบบใด
 จํานวนพนักงานและเตียงที่ใหบริการ
อยางไรก็ตาม เงินลงทุนแบงไดเปน 2 สวนใหญๆ คือ
¾ เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร แบงเปนการลงทุนดานตางๆ ดังนี้
- คาตกแตงสถานที่ เชน คากั้นหอง ทาสี ทําประตูกระจกหนาราน ฯลฯ
- คาวัสดุ อุปกรณเบื้องตน เชน เตียงนวดตัว เตียงนวดเทา ชุดพนักงาน ผาปูที่นอน
ฯลฯ
- คาเครื่องใชสํานักงาน เชน เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ โทรศัพท ฯลฯ
- อื่นๆ เชน ใบปลิวแนะนําราน ของชํารวยแจกลูกคาวันเปดราน
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หมายเหตุ การตกแตงสถานที่ไมมีมาตรฐานตายตัว เนนความสะอาด สบายตา ฉะนั้น
เงินลงทุนเริ่มตนจึงสามารถยืดหยุนได
¾ เงินทุนหมุนเวียน แบงเปนคาใชจายตางๆ เชน
- คาเชาสถานที่
- คาสาธารณูปโภค เชน คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท
- คาพนักงาน
- คาครีมนวด นํ้ามันนวด คาซักผา
- อื่นๆ

โครงสรางตนทุน
ตนทุนคงที่
คาตกแตงอาคาร สถานที่
คาวัสดุ อุปกรณ
คาเครื่องใชสํานักงาน
ตนทุนผันแปร
คาเงินเดือนพนักงาน
คาเชาสถานที่
คาสาธารณูปโภค(นํ้า ไฟ โทรศัพท)
คาบริหารงาน
คาใชจายอื่น เชน วัตถุดิบ
รวม

%
45
15
15
10
4
2.5
5
3.5
100 %

ตัวอยางการลงทุนของธุรกิจนวดแผนไทย ราน ก.
ราน ก. เปนรานขนาดเล็ก 1 คูหา 3 ชั้น ชั้นลางโลงยังไมไดตกแตง ทําเลอยูในแหลงชุมชน ยาน
ดอนเมือง คาเชา 1 หมื่นบาทตอเดือน ราน ก. วางแผนไววามีเตียงนวด 3 เตียง เตียงนวดฝาเทา 3
เตียง ใชพนักงานจํานวน 6 คน (คาจางพนักงานรายเดือน 4,500 บาท/คน) ผูประกอบการมีเงินทุน
ประมาณ 2.5-3 แสนบาท เขาแบงเงินทุนออกเปนสวนๆ ดังนี้
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ตัวอยางรายการเงินลงทุนของธุรกิจนวดแผนไทย ราน ก.

รายการ
การลงทุนในสินทรัพยถาวร
คาตกแตงสํานักงาน
คาอุปกรณ
คาเครื่องใชสํานักงาน
รวม
เงินทุนหมุนเวียน 1 เดือน ประกอบดวย
คาเงินเดือนพนักงาน
คาเชาสถานที่
คาสาธารณูปโภค (นํ้า ไฟ โทรศัพท)
คาบริหารงาน

จํานวนเงิน(บาท)
120,000
40,000
40,000
200,000
6,6,000
27,000
10,000
6,600
13,000

%
45
15
15
25
10
4
2.5
5
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คาใชจายอื่นๆ เชน วัตถุดิบ
รวมเงินทุนหมุนเวียน
รวมเงินลงทุนทั้งหมด

9,400
66,000
260,000

3.5
100

ตัวอยางรายการรายรับ – รายจาย ของธุรกิจนวดแผนไทย ราน ก.
รายการ
รายรับ
รายจาย
- เงินเดือนพนักงาน
- คาเชาสถานที่
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด
- คาบริหารงาน
- คาสาธารณูปโภคเชน นํ้า ไฟ โทรศัพท
- คาเสื่อมราคา (คิด 20% ตอป)
รวม
กําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได (30%)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

จํานวนเงิน(บาท)/ป
1,080,000
324,000
120,000
112,800
156,000
79,200
40,000
832,000
248,000
74,400
173,600

หมายเหตุ รายรับคํานวณจากถามีลูกคามาใชบริการเฉลี่ย 12 คนตอวัน คาบริการเฉลี่ย 250 บาทตอ
คน จะประมาณการรายได 90,000 บาทตอเดือน ( 1,080,000บาทตอป)
ระยะเวลาในการคืนทุน
ธุรกิจประเภทนี้แตละแหง มีระยะเวลาคืนทุนไมเทากัน ขึ้นอยูกับขนาดของเงินลงทุน และจํานวนลูกคาที่
มาใชบริการ แตโดยเฉลี่ยระยะเวลาคืนทุนจะตกประมาณ 1 - 2 ป
ระยะเวลาในการคืนทุนของราน ก.
ปที่
0
1

เงินลงทุนเริ่มตน ผลตอบแทน
200,000
0
213,600

รวม (บาท)
- 200,000
13,600

อธิบาย จากตารางจะเห็นวาในชวงปที่ 0 ถาลงทุนโดยใชตนทุนเริ่มตน 200,000 บาท
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ในปที่ 1 ผูประกอบการมีผลตอบแทนจากการลงทุนจํานวน 213,600 บาท ( มาจากกําไรสุทธิบวกคา
เสื่อมราคา) สมมติวาผลตอบแทนเทากันทุกป เมื่อนําไปหักลบกับเงินลงทุนแลว ไดกําไรเปนจํานวนเงิน
13,600 บาท
ผลจากประมาณการเงินลงทุน รายได และตนทุนคาใชจายตางๆ ดังกลาวขางตน พบวา ตัวอยางธุรกิจ
นวดแผนไทยสามารถคืนทุนไดภายในปที่ 1 และยังไดรับผลตอบแทนเปนจํานวนเงิน 13,600 บาท โดย
มีขอกําหนดตามที่ตั้งไว
การคํานวนอัตรากําไรตอยอดขายของราน ก.
อัตรากําไรตอยอดขาย = กําไรสุทธิ x 100
ยอดขาย
= 173,600 x 100
1,080,000
= 16.07 %

7. เงื่อนไขและขอจํากัด
• ปญหาการดึงตัวพนักงานนวดที่มีความสามารถอาจเกิดขึ้นได สาเหตุอาจมาจากความดึงดูด
ใจดานรายได ที่พักอาศัย ที่จูงใจกวาเกา เปนตน
• ผูป ระกอบการควรมีความพรอมเรื่องเงินลงทุน และหากผูประกอบการจะตองกูเงินเพื่อมา
ลงทุนบางสวน ผูประกอบการก็ควรคํานึงถึงความสามารถในการชําระคืนดวย
8. ปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
• ตองซื่อสัตยกับลูกคา ตอตัวเองและพนักงาน
• สรางจิตสํานึกที่ดีดานการบริการลูกคาใหแกพนักงาน เชน การสวัสดีเมื่อมีลูกคาเขาราน
การทักทายอยางเปนมิตร
• รักษาการบริการใหไดมาตรฐานคงที่ โดยใหบริการนวดครบทุกขั้นตอนและตามเวลาที่
กําหนด
• ทําเลที่ตั้งเหมาะสม ใกลกลุมลูกคาเปาหมาย คาเชาสถานที่ไมแพงจนเกินไป และไมนวดใน
สถานที่อโคจร (สถานที่ที่ไมควรทําการนวด) เชน บอนการพนัน ริมถนน ใตโคนตนไม ฯลฯ
• มีการรักษาความสะอาดของสถานที่ และความสะอาดของพนักงานใหดูดีตลอดเวลา
แหลงขอมูลอางอิง
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1. โครงการพัฒนาตํารา มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา, คูมืออบรมการนวดไทย. กรุงเทพฯ:
บริษัทสามเจริญพาณิชย (กรุงเทพฯ) จํากัด , 2544.
2. โครงการพัฒนาตํารา มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา, คูมืออบรมการนวดเทาเพื่อสุขภาพ.
กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จํากัด, 2545.
3. ศูนย SMEs ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
การฝกอบรมการนวดไทย. (ม.ป.ท.), 2543.
4. ปรีดา ตั้งตรงจิตร. นายกสมาคมแพทยแผนโบราณและอายุรเวท วัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์).
สัมภาษณโดย กรกมล เจริญอนุสรณ, 21 มิถุนายน 2545.
5. ณัฐพล ปุงควรางกูร. เจาของกิจการอัญชัญนวดแผนไทย. สัมภาษณโดย กรกมล เจริญอนุสรณ, 4
กรกฎาคม 2545.
6. แรกขวัญ อารีรัตน. เจาของกิจการบานสุขภาพและความงาม. สัมภาษณโดย กรกมล เจริญอนุสรณ,
1 กรกฎาคม 2545.
7. อภิญญา ลอยชูศักดิ์. กรรมการผูจัดการเจาพระยาเวชนวดแผนโบราณ. สัมภาษณโดย กรกมล
เจริญอนุสรณ, 5 กรกฎาคม 2545.
8. กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย, การจดทะเบียนการคา.
www.thairegistration.com.
9. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, การขอหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีและการยื่นชําระภาษี
www.rd.go.th/tax.
คําไข คัมภีร 108 ธุรกิจ นวดแผนไทย นวดตัว นวดฝาเทา

ภาคผนวก
ปจจุบัน การนวดของไทยแบงเปน 5 รูปแบบคราวๆ ดังนี้
1.นวดแผนไทย (กดจุด, จับเสน)
การนวดไทยสามารถจําแนกเปนการนวดแบบราชสํานัก และการนวดเชลยศักดิ์ (นวด
พืน้ บานทั่วไป)
การนวดแบบราชสํานัก หมายถึง การนวดเพื่อถวายกษัตริย และเจานายชั้นสูงของราช
สํานัก ดังนั้น การสอนการนวดแบบราชสํานักจึงพิจารณาถึงคุณสมบัติผูเรียนอยางประณีต ถี่ถวน การ
สอนจะเปนไปตามขั้นตอนจรรยามารยาทของการนวด การนวดตองสุภาพมาก ใชอวัยวะไดนอย และ
ตองตรงตามจุด การนวดประเภทนี้จึงมีเอกลักษณะเฉพาะ
การนวดเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดแบบสามัญชน การนวดประเภทนี้มีการสืบทอดฝกฝน
แบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมทองถิ่น การนวดเชลยศักดิ์จึงเหมาะสําหรับชาวบาน และเปนที่รูจักและ
แพรหลายในสังคมไทย
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วิธีการนวดแผนไทย
เราสามารถนวดบนรางกาย โดยใชวิธีการตางๆ ดังนี้
1. การนวด การใชนํ้าหนักกดลงบนสวนตางๆ นํ้าหนักที่กดนี้จะทําใหกลามเนื้อ เสนเอ็น
ผังผืดยืดคลาย การนวดไทยนั้น เรามักจะใชนํ้าหนักของรางกายเปนแรงกด
2. การบีบ เปนการใชนํ้าหนักกดลงบนสวนตางๆ ในลักษณะ 2 แรงกดเขาหากัน
3. การคลึง การใชนํ้าหนักกดคลึง เปนการกระจายนํ้าหนักกดบนสวนนั้น การคลึงใหผลในการ
คลาย มักใชกับบริเวณที่ไวตอการสัมผัส กระดูก ขอตอ
4. การถู การใชนํ้าหนักถู มุงที่จะใหผิวหนังเกิดการยืดขยาย รูขุมขนเปด วิธีนี้มักใชรวมกับตัว
ยาเพื่อใหซึมเขาสูรางกาย
5. การกลิ้ง การใชนํ้าหนักหมุนกลิ้ง ทําใหเกิดแรงกดตอเนื่องไปตลอดอวัยวะ ทั้งยังเปนการยืด
กลามเนื้อดวย
6. การหมุน การใชนํ้าหนักหมุนสวนที่เคลื่อนไหวได คือ ขอตอ เพื่อใหผังผืด เสนเอ็นรอบๆ ขอ
ตอยืดคลาย การเคลื่อนไหวดีขึ้น
7. การบิด การใชนํ้าหนักบิดสวนที่เคลื่อนไหวได คือ ขอตอ เพื่อใหผังผืด เสนเอ็น รอบๆ
ขอตอ ยืดคลาย เคลื่อนไหวดีขึ้น
8. การดัด การใชนํ้าหนักยืด – ดัดกลามเนื้อ เสนเอ็น ผังผืดใหยืดกวาการทํางานปกติ เพื่อให
เสนหยอนคลาย
9. การทุบ การใชนํ้าหนักทุบ – ตบ – สับ ลงบนกลามเนื้อเพื่อกระจายความยืดหยุนของกลาม
เนื้อใหทั่ว
10. การเขยา การใชนํ้าหนักเขยากลามเนื้อ เพื่อกระจายความยืดหยุนของกลามเนื้อใหทั่ว
ประโยชนของการนวด
1. กลามเนื้อ เสนเอ็น ผังผืด ทําใหยืดคลาย ลดการเกร็งตัวของเนื้อเยื่อ การเคลื่อนไหวของราง
กายสะดวกขึ้น
2. การไหลเวียนของโลหิต ทําใหหลอดเลือดยืดขยาย การไหลเวียนของเลือดแรงขึ้น ทําใหราง
กายสดชื่น เสริมสรางการทํางานของอวัยวะ
3. ระบบประสาท ทําใหเกิดการกระตุนของระบบประสาท ความรูสึกตอบสนองตอธรรมชาติสิ่ง
แวดลอมดีขึ้น กระปรี้กระเปรา
4. ขอตอกระดูก ทําใหการเคลื่อนไหวคลองขึ้น ยืดอายุการใชงาน
5. อารมณ จิตใจ ทําใหผอนคลาย รูสึกอบอุน
โทษจากการนวดที่ผิด
เกิดจากการนวดที่ไมระมัดระวัง และขาดความเขาใจในระบบตางๆ ของรางกายดีพอ
1. ทําใหกลามเนื้อ เสนเอ็น ผังผืดชอกชํ้า และฉีกขาด
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2.
3.
4.
5.

ทําใหหลอดเลือดฉีกขาด หรือมีการอุดตันของหลอดเลือด
ทําใหเสนประสาทฉีดขาด อักเสบ ความรูสึกลดลง หรือเจ็บปวด
ทําใหขอกระดูกเคลื่อนหลุด
หากนวดผิดแลว ผูปวยจะเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการนวด

2.การนวดฝาเทา
วิธีการนวดฝาเทา
ก. นวดดวยมือ
1. ปนขอเทา
2. ปนปลายเทา
3. ลูบสลับมือที่ฝาเทาและหลังเทา พรอมใสครีม
4. ลูบสลับมือที่เอ็นรอยหวาย พรอมใสครีม
5. ลูบแบบนิ้วหัวแมมือตั้งขึ้น ตั้งแตสนเทาถึงปลายนิ้วเทา
6. ใชหลังแมมือลูบไปตามดานขางตั้งแตสนเทาถึงปลายนิ้วเทา
7. มะเหงกครูดฝาเทา
8. มะเหงกคาดเนินนิ้วเทา
9. มะเหงกคาดคอนิ้วเทา
ข. นวดเทาดวยไมกดจุด
10. ครูดเทาดานใน
11. ปาดปลายนิ้วเทา
12. เซาะรองนิ้วเทา (นิ้วโปง – นิ้วกอย)
13. ครูดเทาดานนอก
14. เซาะรองนิ้วเทากลับ (นิ้วกอย – นิ้วโปง)
15. เจาะคอนิ้วเทา
16. ปาดคอนิ้วเทา
17. ครูดออมเนินนิ้วเทา
18. ครูดเนินนิ้วเทา
19. ครูดฝาเทา 3 แนว (แนวนิ้วกลาง – สนเทา)
(แนวนิ้วโปง – สนเทา )
(แนวนิ้วกอย – สนเทา)
20. ครูดฝาเทาสลับฟนปลา
21. ครูดตัว V ควํ่าที่สนเทา
22. เจาะสนเทา
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ค. นวดเทาดานใน – ดานนอกดวยมือ
23. นิว้ หัวแมมือครูดขางนิ้วหัวแมมือเทา
24. นิ้วหัวแมมือครูดออมเนินหัวแมมือเทา
25. มะเหงก ครูดเทาดานใน
26. มะเหงก ครูดใตตาตุมดานใน
27. มะเหงก ครูดเอ็นรอยหวายดานใน
28. มะเหงก ครูดเอ็นรอยหวาย
29. มะเหงก ครูดเทาดานนอก
30. มะเหงก ครูดใตตาตุมดานนอก
31. มะเหงก ครูดเอ็นรอยหวายดานนอก
32. มะเหงก ครูดเอ็นรอยหวาย
ง. นวดหลังเทาดวยมือ
33. มะเหงก วนหลังเทา
34. มะเหงกคาดหลังเทา
35. มะเหงกครูดหลังเทา
36. นิ้วชี้เกาโคนเล็บ
37. มือลูบโอบหลังเทา
38. มือกดรองนิ้วหัวแมเทาถึงนิ้วกอย
39. มือลูบแบบคีบ
40. มือลูบออมใตตาตุม
41. มะเหงกถูสลับใตตาตุม
42. นิว้ หัวแมมือครูดขางตาตุมและวนรอบตาตุมดานใน
43. นิว้ หัวแมมือครูดขางตาตุมและวนรอบตาตุมดานนอก
44. นิ้วหัวแมมือครูดขอเทา
45. นิว้ หัวแมมือถูสลับที่ขอเทา
46. ลูบสลับมือที่ฝาเทาและหลังเทา
จ. ใชไมกดจุด
47. ใชไมกดจุด 26 จุด และลูบสลับมือ
ฉ. นวดบริเวณเขาดวยมือ
48. มือเทานวดบริเวณเขา
49. มือซาย – ขวา นวดบริเวณเขา
ช. นวดบริเวณหนาแขงและนองดวยมือ
50. ลูบสนหนาแขงและนอง
51. นิ้วหัวแมมือครูด 3 แนว หนาแขงดานใน
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52. นิ้วหัวแมมือครูด 3 แนว หนาแขงดานนอก
53. นิ้วชี้ครูดรองสนหนาแขงดานนอก
54. นิ้วชี้กดเปนจังหวะ
55. กดกางปลาหนาแขงดานนอก
56. กดกางปลาหนาแขงดานใน
57. มือนวดใตขอพับเขา
58. ตบสลับมือที่ใตขอพับเขา
59. มือรูดใตนองเอ็นรอยหวาย
60. มะเหงกคลึงหนาแขงดานนอกและดานใน
61. มะเหงกตั้งกดหนาแขงดานนอก – ใน
62. มือลูบนองและหนาแขง
63. เอามือลูบนอง
ซ. นวดบริเวณนิ้วเทา
64. นิ้วหัวแมมือ ครูดรองนิ้ว
65. มือดึงนิ้วเทา
ฌ. กระตุนเทาชวงสุดทาย
66. ปนขอเทา
67. ปนปลายเทา
68. หมุนขอเทา
69. ทุบหนาแขงดานนอก
70. ทุบฝาเทา
71. หอผา
ญ. กระตุนเทากอนแกผาพันเทาออกและเช็ดครีม
1. นวดนอกผา
2. คลึงหลังเทา
3. ดึงนิ้ว
4. ทอนแขนนวดหนาแขง
5. แกะผาออกเช็ดครีม
ประโยชนของการนวดเทาเพื่อสุขภาพ
1. ชวยสงเสริมสุขภาพ โดยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต และนํ้าเหลือง ทําใหอวัยวะตางๆ
ทําหนาที่ไดสมดุล
2. ชวยปองกันโรค เชน ทองผูก หืด โรคเกี่ยวกับกระเพาะปสสาวะ ปวดศรีษะ โรคไต นิ่วในถุง
นํ้าดี ไมเกรน ไซนัส และโรคเครียด เปนตน
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3. สงผลดีในดานสุขภาพจิต โดยเฉพาะในผูสูงอายุ
สําหรับการรักษาโรคนั้น ยังไมสามารถยืนยันไดแนนอน คงตองมีการศึกษาวิจัยกันตอไป
ขอควรระวังในการนวดฝาเทา
รางกายผูถูกนวดตองอยูในสภาพผอนคลายมากที่สุด ไมเครียด ไมใสเข็มขัด นาฬิกา และแหวน
สถานที่นวด ควรมีอากาศอบอุน กําลังสบาย ไมรอน – เย็นเกินไป กอนไดรับการนวด ผูถูกนวดและผู
นวดควรลางมือ ลางเทาใหสะอาด
ไมควรนวดฝาเทาในกรณีที่
1.หลังรับประทานอาหารอิ่มใหมๆ
2.รางกายกําลังออนเพลียมาก
3.หลังดื่มสุรา หรือหลังอาบนํ้าเสร็จทันที
4. มีโรคติดเชื้อ มีไขสูง
5. หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงตางๆ
6. กระดูกเทาหักหรือผิดรูป
7. โรคหลอดเลือด หลอดนํ้าเหลืองอักเสบ/อุดตัน
8. ระหวางมีประจําเดือน
9. หลังจากนวดแลว หามลางมือ ลางเทา อาบนํ้า ภายใน 1 ช.ม. เพื่อใหรางกายปรับตัวเขาสู
ภาวะปกติ
3. การประคบสมุนไพร
ตัวยาสมุนไพรที่ใชทําลูกประคบ
1. ไพล ( 500 กรัม)
แกปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบ ฟกชํ้า
2. ขมิ้นชัน ( 100 กรัม)
แกโรคผิวหนัง ชวยลดอาการอักเสบ
3. ผิวมะกรูด หรือใบมะกรูด ( 100 กรัม) มีนํ้ามันหอมระเหย แกลมวิงเวียน
4. ตะไครบาน ( 200 กรัม)
แตงกลิ่น
5. ใบมะขาม ( 100 กรัม)
แกอาการคันตามผิวหนัง ชวยบํารุงผิว
6. ใบสมปอย ( 50 กรัม)
แกโรคผิวหนัง ชวยบํารุงผิว ลดอาการคัน
7. เกลือ ( 60 กรัม)
ชวยดูดความรอน และชวยพาตัวยาซึมผานผิวหนัง
8. การบูร ( 30 กรัม)
แตงกลิ่น แกหวัด บํารุงหัวใจ
9. พิมเสน ( 30 กรัม)
แตงกลิ่น แกพุพอง ผดผื่น บํารุงหัวใจ
อุปกรณในการทําลูกประคบ
1. เขียง 1 อัน
2. มีด 1 เลม
3. ตัวยาสมุนไพรที่ใชทําลูกประคบ
4. ผาดิบสําหรับหอทําลูกประคบ 3 ผืน
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5. เชือก 3 เสน
6. เตา
7. หมอนึ่งลูกประคบ
8. กะละมัง
9. จานรองลูกประคบ
10. ผาขนหนูจับลูกประคบ 1 ผืน
(ผาดิบ 1 เมตร แบงได 9 ผืน)
วิธีการทําลูกประคบ
1. ลางสมุนไพรใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ โขลกพอแหลก
2. ใสเกลือ พิมเสน การบูร คลุกใหเขากัน แบงเปน 3 สวน
3. นําสมุนไพรทั้งหมดใสผา หอเปนลูกประคบ รัดดวยเชือกใหแนน
4. นําลูกประคบที่ไดไปนึ่งไอนํ้าใหรอน
5. นําลูกประคบประคบบริเวณที่ตองการ
ขั้นตอนการประคบ
1. จัดทาผูปวยใหเหมาะสม ในทานั่งหรือนอน
2. นําลูกประคบที่นึ่งจนรอน มาทดสอบความรอน โดยแตะที่ทองแขนหรือหลังมือกอนนําไปประคบ
3. การประคบตองทําดวยความรวดเร็ว ในขณะที่ลูกประคบกําลังรอน เมื่อลูกประคบเย็นลง จึงวางลูก
ประคบไวไดนานขึ้น
4. เมือ่ ลูกประคบคลายความรอน จึงเปลี่ยนลูกประคบอีกลูกหนึ่งแทน
ประโยชนของการประคบสมุนไพร
1. ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
2. ชวยลดอาการบวม อักเสบของกลามเนื้อ ขอตอ หลัง 24-48 ชั่วโมง
3. ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ
4. ชวยใหกลามเนื้อ ผังผืดยืดตัวออก
5. ลดอาการติดขัดของขอตอ
6. ชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
7. ลดอาการปวด
ขอควรระวังในการประคบ
1. หามใชลูกประคบที่รอนจนเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังออนๆ หรือบริเวณที่เปนแผลมากอน
ถาจําเปนตองประคบควรมีผารอง หรือรอจนกวาลูกประคบจะคลายความรอนลง
2. ควรระวังเปนพิเศษในผูปวยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็กและผูสูงอายุ เนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาว มี
การตอบสนองตอความรอนชา อาจทําใหผิวหนังพองได ถากลุมดังกลาวมีความจําเปนตองประคบ
ใหใชลูกประคบอุนๆ
3. ไมควรใชลูกประคบกรณีที่มีการอักเสบใน 24 ชั่วโมงแรก เพราะอาจทําใหอักเสบมากขึ้น ควร
ประคบดวยความเย็นกอน
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4. หลังจากประคบสมุนไพรแลว ไมควรอาบนํ้าทันที เพราะจะไปชะลางตัวยาออกไปจากผิวหนัง และ
รางกายอาจปรับตัวไมทัน
การเก็บรักษาลูกประคบ
ลูกประคบสามารถใชไดนาน 5-7 วัน (กรณีใชคนเดียว) ลูกประคบควรเก็บในตูเย็น จะทําใหเก็บ
ไดนานขึ้น ถาลูกประคบที่ใชไมมีสีเหลือง (จากไพลและขมิ้น) แสดงวาคุณภาพของยาจะลดลง การใช
อาจไมไดผล ควรเปลี่ยนลูกประคบใหม
4.การนวดเพื่อรักษา
ขั้นตอนการรักษา
1. ผูนวดจะสอบถามอาการและสาเหตุของการผิดปกติ
2. การตรวจวินิจฉัย
3. การนวดบําบัด
ตัวอยางการนวดรักษา
¾ การนวดบําบัดอาการตกหมอน
1. สาเหตุ
1.1 เกิดจากการเกร็งตัวของกลามเนื้อ เสนเอ็นของตนคอและบา เนื่องจากอยูในอริยาบทที่ไม
เหมาะสม เชน การหนุนหมอนที่แข็งหรือสูงเกินไป การกมหนาหรือการแหงนหนาเปนเวลา
นานๆ
1.2 เกิดจากความเครียด ซึ่งทําใหกลามเนื้อคอหดเกร็งตัว
2. อาการ
ปวดคอขางใดขางหนึ่ง หรือปวดจากตนคอจนถึงหัวไหล ทําใหเอี้ยวตัวหรือหันหนาไมถนัด คอ
แข็ง เวลาหันหนาตองหันไปทั้งตัว
3. การตรวจวินิจฉัย
3.1 ใหผปู วยกม เงยหนา เอียงคอไปทางซายและขวา และหันหนาไปทางซายขวา สังเกตดู
อาการผิดปกติขณะที่เคลื่อนไหว
3.2 ใชนิ้วมือกดดูบริเวณตนคอและบา เพื่อตรวจดูความหดเกร็งของกลามเนื้อ
4. การนวดบําบัด
4.1 นวดบริเวณแนวกลามเนื้อบา และกลามเนื้อคอ
4.2 ใชความรอนประคบ(ผาชุบนํ้าอุนจัด หรือลูกประคบสมุนไพร)
4.3 ใชนํ้ามันนวด
¾ การนวดบําบัดขอเทาแพลง
1. สาเหตุ
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เนื่องจากขอเทาไดรับอุบัติเหตุ ทําใหขอเทาเคลื่อน ขอเทาพลิก เอ็นรอบขอเทาอาจฉีกขาดบวมแดง
2. อาการ
เจ็บปวดหรือเจ็บเสียวขอเทา ถาแพลงมากจะมีอาการปวด เจ็บปวดมากเวลาเคลื่อนไหว
3. การตรวจวินิจฉัย
3.1 จับคลําดูสวนที่บวม
3.2 สังเกตดูการเคลื่อนไหวของขอเทา
3.3 ถามีอาการบวมแดงมาก ไมควรนวด
3.4 ถามีอาการแพลงเล็กนอย ไมรุนแรงมาก สามารถนวดได
4. การนวดบําบัด
4.1 นวดแนวเสนขาดานนอก และดานใน
4.2 นวดกลามเนื้อนองถึงเอ็นรอยหวาย
4.3 หมุนขอเทาเบาๆ
¾ การนวดบําบัดอาการขอไหลติด
1. สาเหตุ
1.1 เนือ่ งจากการไดรับอุบัติเหตุบริเวณที่ไหล เชน การถูกกระทบกระแทกอยางแรง
1.2 หิ้วของหนักเกินไป
1.3 ขอไหลเสื่อม เอ็นอักเสบ หมอนรองกระดูกเสื่อม
1.4 มีหนิ ปูนมาเกาะบริเวณขอหัวไหล และมีพังผืดยึดติดกับหัวไหล
2. อาการ
ผูปวยมีอาการปวดบริเวณรองขอไหล หรือรอบหัวไหล และบริเวณราวบารวมดวย ทําใหการ
เคลื่อนไหวของขอไหลลําบาก
3. การตรวจวินิจฉัย
3.1 ใหผูปวยยกแขนไหลทางดานหนา สังเกตดูความสูงของระดับแขน
3.2 ใชนิ้วชี้กดบริเวณรอบหัวไหล สังเกตดูอาการเจ็บ
3.3 ใหผูปวยหมุนขอไหล สังเกตและสอบถามดูอาการไหลติดวา ติดเฉพาะดานหนา ดานหลัง
หรือรอบขอ
3.4 ใหผูปวยไขวแขนไปขางหลังวาทําไดมากนอยเพียงไร
4. การนวดบําบัด
4.1 นวดกดจุด
4.2 ใชความรอนประคบ หรือใชนํ้ามันนวด
4.3 ใชทาการบริหารหัวไหลชวย
5.การนวดนํ้ามัน
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วิธีการนวด
การนวดนํ้ามันเปนการนวดโดยใชนํ้ามันสมุนไพร ชโลมบนรางกายผูถูกนวด แลวใชเทคนิคการ
รีดและไลเสน ความรอนจากนํ้ามัน ผนวกกับคุณสมบัติของสมุนไพร จะชวยคลายความตึงเครียด และ
ทําใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานดีขึ้น
ประโยชนของการนวดนํ้ามัน
- ชวยผอนคลายความตึงเครียดจากความเหนื่อยหรือลาจากการทํางาน
- ทําใหระบบตางๆของรายกายทํางานดีขึ้น
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