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ธุรกิจนวดแผนไทย

 ปจจุบัน ปญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามรางกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคน
โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ปวดเม่ือยจากการนั่งทํ างานนานๆ คอตก
หมอน หรือเครียดจากปญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้ทํ าใหธุรกิจนวดแผนไทยเกิดขึ้นมากมาย เพ่ือบรรเทา
ปญหาสุขภาพและคลายเครียด ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสํ าหรับผูตองการมีธุรกิจของ
ตนเอง

1. ศักยภาพของผูประกอบการ
ผูที่จะทํ าธุรกิจนวดแผนไทย ตองคํ านึงถึงคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังน้ี
• มีใจรักในการใหบริการ
  เน่ืองจากวาการนวดแผนไทย เปนธุรกิจบริการ ผูประกอบการจึงตองมีใจรักการให
บริการ มีความซื่อสัตย จริงใจ สุภาพ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
• มศีลีธรรม และมีสัมมาอาชีวะ

การนวดเปนการบริการแบบตัวตอตัว โอกาสใกลชิดและสัมผัสรางกายลูกคามีอยูตลอด
เวลา ดังน้ัน ผูประกอบอาชีพน้ีจึงตองใหการนวดเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ มีศีลธรรม
• ควรมีพื้นฐานความรูดานการนวดแผนไทย หรือผานการฝกอบรมจากสถานฝกอบรม

อยางนอย 30 – 75 ชม. หรือ 15 – 45 วัน เพราะพื้นฐานดังกลาว จะทํ าใหผูประกอบการมี
ความเขาใจในธุรกิจน้ีอยางถองแท

• มีทํ าเลที่เหมาะสม มองเห็นชัดเจน การคมนาคมสะดวก เพราะธุรกิจน้ีหากมีทํ าเลที่ดี ก็
ถือวาประสบความสํ าเร็จไปแลวสวนหนึ่ง

2. การติดตอกับหนวยงานราชการ
ธรุกจินวดแผนไทยจะเกี่ยวของกับหนวยงานราชการใน 3 ดาน คือ
• การจดทะเบียนพาณิชยจัดตั้งธุรกิจ โดยทั่วไป ธุรกิจดานบริการอยางเดียวจะไดรับการ

ยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย แตถารานมีการขายสินคาอ่ืนดวย ผูลงทุนก็ตองขอจด
ทะเบยีนพาณิชย  ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการขออนุญาตไดที่
www.ismed.or.th, www.thairegistration.com

• การเสียภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการจดทะเบียนและการยื่นชํ าระภาษีไดที่
www.rd.go.th

    

http://www.ismed.or.th/
http://www.thairegistration.com/
http://www.rd.go.th/
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• การนวดท่ีตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
 ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ระบุวา การนวดหากเปนการกระทํ า
เพื่อบํ าบัดโรค วินิจฉัยโรค ฟนฟูสมรรถภาพ ก็ถือเปนการประกอบโรคศิลปะ ผูที่จะทํ า
การนวดได ตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน และตองดํ าเนินการใน
สถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาตแลวเทาน้ัน
สถานที่ยื่นคํ าขอ
1. ในสวนกลาง ยื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะ สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.   ในสวนภูมิภาค ยื่นที่สํ านักงานสาธารณสุขอํ าเภอ หรือสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผูสนใจศกึษารายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะไดที่
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/d_f_44.htm

ถาผูประกอบการมีใบประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาตสถานพยาบาล(คลินิก) ก็
สามารถทํ าการนวดรักษาโรคได แตรานตองปฏิบัติตามระเบียบสถานพยาบาลทุกประการ เชน
การแสดงปายผูประกอบโรคศิลปะ / เวลาทํ าการ การทํ าบันทึกประวัติคนไข เปนตน

     
ตามกฎหมาย ผูนวดตองรับผิดชอบถาเกิดอันตรายแกผูถูกนวด ดังน้ี
 หากทํ าใหผูอ่ืนเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ จะผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ตองโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

 ถาผูถูกนวดเปนอันตรายสาหัส โทษจะเปนจํ าคุก ตั้งแตหกเดือนถึงสิบป ดังน้ี
ก. ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียมานประสาท
ข. เสยีอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถในการสืบพันธุ
ค. เสียแขน ขา มือ เทา น้ิว หรืออวัยวะอ่ืนใด
ง. หนาเสียโฉมอยางติดตัว
จ. แทงลูก
ฉ. จิตพิการอยางติดตัว
ช. ทพุพลภาพ หรือเจ็บปวยเรื้อรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต
ซ. ทพุพลภาพ หรือเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน หรือจนประกอบ

กรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน
 ถากระทํ าโดยประมาท เชน นวดแลวเกิดอันตรายสาหัส โทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

 การนวดผูปวยแลวทํ าใหผูปวยเสียชีวิต ถือเปนการกระทํ าโดยประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืนถึง
แกความตาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท

http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/d_f_44.htm
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 การนวดที่ไมตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที่
- เปนการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไมใชเพ่ือรักษาโรค
- ไมขึ้นปายรักษาโรค เชน รักษาโรคอัมพฤต อัมพาต เบาหวาน ไต ปวดหลัง เปนตน

   การแสดงปาย อาจเขียนวาเปน “นวดแผนโบราณ” หรือ “นวดฝาเทา” ได แตจะแสดง
ขอความวา “พรอมจะบํ าบัดรักษาโรค” หรือ ”ฟนฟูสภาพ” หรือ “วินิจฉัยโรค” ไมได

 โทษทางกฎหมาย
หากผูฝาฝนกระทํ าการนวดโดยมีการรักษาโรค แตมิไดเปนผูรับใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลปะ โทษทางกฎหมายระบุไววาจะจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ

หรือแมวาผูฝาฝนจะไมไดนวดรักษาโรค แตขึ้นปายหรือแสดงวาพรอมจะประกอบโรค
ศิลปะ ผูฝาฝนก็มีความผิดโทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ

3.การตลาด
3.1.ภาพรวมการตลาด

การนวดแผนไทยเปนวิธีบํ าบัดรักษาโรคที่เปนธรรมชาติที่สุดตั้งแตสมัยโบราณ โดยภาพรวม
ธุรกิจน้ีมีมูลคาตลาดไมนอย จากขอมูลของผูอํ านวยการโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดโพธิ์ พบวาตลาด
นวดแผนไทย เม่ือป 2538 มีมูลคากวาสองหมื่นลานบาท แตปจจุบัน เชื่อวามูลคารวมของตลาดไดเพ่ิม
ขึน้ ซ่ึงเปนการเติบโตพรอมๆ กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เน่ืองจากการนวดเปนบริการที่นอกเหนือจากปจจัยสี่ ดังน้ัน ลูกคาที่มาใชบริการจึงมักอยูในกลุม
ของผูมีรายไดปานกลางและรายไดสูง ความตองการของตลาดจะขึ้นอยูกับทํ าเลสถานที่เปนหลัก ธุรกิจน้ี
สามารถดํ าเนินการไดตั้งแตระดับผูประกอบการคนเดียว รับจางนวดตามบาน เปดบริการนวดในบาน
ของตัวเอง หรือเปดบริการตามแหลงชุมชน เชน ตลาด หมูบานขนาดใหญ ศูนยการคา หางสรรพสินคา
ใกลแหลงทองเที่ยว ไปจนถึงเปดบริการในสถานที่คอนขางหรูหรา เชน โรงแรม รีสอรท เปนตน

ปจจุบนั การนวดแผนไทย ยังเปนที่นิยมของชาวตางชาติในแถบตางๆ เชน แถบเอเชีย อเมริกา
และยุโรป เม่ือนักทองเที่ยวเหลานี้ทดลองใชบริการแลว ไดเกิดความประทับใจในการนวดแผนไทย ทํ า
ใหการนวดแผนไทยโดงดังขามทวีป การนวดแผนไทยจึงเปนที่ตองการมากในตางประเทศ

3.2. กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมาย แบงเปน 2 กลุมหลัก ดังน้ี
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 กลุมลูกคาทั่วๆ ไป ไดแก บุคคลทั่วไปที่ตองการผอนคลายความตึงเครียดจากการทํ างาน
จากชีวิตประจํ าวัน ลูกคากลุมน้ีจะใชบริการนวดทั่วไป
การวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย อาจจํ าแนกตาม
- อายุ โดยทัว่ไปบุคคลที่นิยมนวดแผนไทยจะเปนวัยกลางคนขึ้นไป
-    เพศ เพศชายมักจะนิยมใชบริการมากกวาเพศหญิง (ชาย 80% หญิง 20%)
- รายได รายไดเปนสวนหนึ่งที่ลูกคาใชตัดสินใจวาจะรับบริการรานนี้หรือไม  ลูกคาที่มี

รายไดและฐานะดีมักจะใชบริการในสถานที่หรูหรา สวนลูกคาที่มีรายไดปานกลางลงไป
กอ็าจดูที่สถานที่ และอัตราคาบริการเปนหลัก

- อาชีพ เชน นักธุรกิจ กลุมขาราชการชั้นผูใหญ มักใชบริการในสถานที่ที่เปนสัดสวน
เพราะกลุมน้ีจะตองการความสงบและความเปนสวนตัว

- นักทองเที่ยว สวนใหญเปนนักทองเที่ยวตางประเทศ เชน ญ่ีปุน เกาหลี อเมริกา และ
แถบยุโรป

 กลุมลูกคาที่มีปญหาสุขภาพ เชน
- คอตกหมอน
- ไหลติด
- ปวดเม่ือย เคล็ดขัดยอก
- อัมพฤต  อัมพาต   ฯลฯ

3.3.  ธุรกิจหลัก/เสริม
ธุรกิจหลัก คือการบริการนวดแผนไทย
ธุรกิจเสริม  เน่ืองจากลูกคาที่เขามารับบริการแตละครั้งใชเวลาไมตํ่ ากวา 1 ชั่วโมง ดังน้ัน

โอกาสที่ผูประกอบการ หรือพนักงานจะสรางความคุนเคยกับลูกคาก็ยอมงาย การนํ าเสนอสินคาหรือ
บริการเสริมอ่ืนๆ ควบคูไปดวย จึงสามารถทํ าไดอีกชองทางหนึ่ง เชน

• การจํ าหนายผลิตภัณฑที่ทํ าจากสมุนไพรไทย เชน เครื่องสํ าอางสมุนไพร เครื่องด่ืม
สมุนไพร ฯลฯ

• จํ าหนายผลิตภัณฑที่ทํ าจากวัสดุของไทย
• บริการเสริมสวย เชน นวดหนา ทํ าผม

3.4. สวนผสมทางการตลาด (4 P)
3.4.1. ผลิตภัณฑ/บริการ

 ปจจุบัน รูปแบบบริการนวดแผนไทยหลักๆ มีดังน้ี

1.นวดแผนไทย (กดจุด, จับเสน)
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ลกัษณะการนวดแผนไทยแบงออกเปน 3 ลักษณะ
1. การนวดแบบยืด – ดัด ลักษณะการนวดแบบนี้ คือ การยืด – ดัดกลามเนื้อ – เสนเอ็น –

              ผังผืด ใหยืดคลาย
2. การนวดแบบจับเสน ลักษณะการนวดคือการใชน้ํ าหนักกดลงตลอดลํ าเสนที่กระหวัดไป
    ตามอวัยวะตางๆ การนวดชนิดนี้ตองอาศัยความเชี่ยวชาญของผูนวด ซ่ึงไดทํ าการนวด
    มานาน และสังเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดที่แลนไปตามอวัยวะตางๆ
3. การนวดแบบกดจุด ลักษณะการนวด คือ การใชน้ํ าหนักกดลงไปบนจุดของรางกาย การนวด
น้ีเกดิจากประสบการณและความเชื่อวา อวัยวะของรางกายมีแนวสะทอนอยูบนสวนตางๆ และ
เราสามารถกระตุนการทํ างานของอวัยวะนั้น โดยการกระตุนจุดสะทอนที่อยูบนสวนอ่ืนๆ 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 การนํ าเอาสมุนไพรทั้งสดหรือแหงหลายๆ ชนิด โขลกพอแหลก

และคลุกรวมกัน หอดวยผา ทํ าเปนลูกประคบ จากนั้น น่ึงดวยไอความรอน แลวนํ าไปประคบ

4.การนวดเพื่อรักษา เปนการนวดในกรณีที่ลูกคามีปญหาสุขภาพ เชน ขอเทาแพลง คอตก
หมอน ขอไหลติด เปนตน

5.นวดนํ้ ามัน การนวดนํ้ ามันเปนการนวดโดยใชน้ํ ามันสมุนไพร ชโลมบนรางกายผูถูกนวด แลว
ใชเทคนิคการรีดและไลเสน  ความรอนจากนํ้ ามัน ผนวกกับคุณสมบัติของสมุนไพร จะทํ าให
ระบบตางๆ ของรางกายทํ างานไดดีขึ้น และคลายจากความตึงเครียด

http://www.ismed.or.th/
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อานขอมูลนวดแผนไทยเพิ่มเติมในภาคผนวก

รูปแบบการนวดขางตนเปนการบริการทั่วไปที่มีในทองตลาด สถานประกอบการแตละแหงไมจํ า
เปนตองมีครบทุกรูปแบบ ผูประกอบการอาจมีบริการนอยกวาหรือมากกวานี้ได แตถาเปนธุรกิจขนาด
เลก็โดยทั่วไป จะเนนการนวดตัว และการนวดฝาเทาเปนหลัก

3.4.2.การกํ าหนดราคาคาบริการ
โดยปกติ คาบริการจะคิดตามชั่วโมงการนวด สถานประกอบการแตละแหงอาจกํ าหนดราคาคา

บรกิารแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานที่ที่ใหบริการ  และคาบริการของคูแขง หากแตโดยเฉลี่ย คาบริการ
จะเปนดังน้ี

นวดตัว                    โดยเฉลี่ย     300 - 400 บาท/ 2 ชั่วโมง
นวดฝาเทา               โดยเฉลี่ย     150 - 250 บาท/ชั่วโมง
นวดประคบสมุนไพร    โดยเฉลี่ย     300 – 350 บาท/ 2 ชั่วโมง
นวดนํ้ ามัน                โดยเฉลี่ย     600 – 800 บาท/ 2 ชั่วโมง

3.4.3. ชองทาง/ทํ าเลที่ตั้ง
ทํ าเลที่ตั้งของธุรกิจน้ี ควรอยูในยานใกลกลุมเปาหมาย การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ

หรืออยูตามแหลงชุมชน ไมวาจะเปนตลาด ศูนยการคา หางสรรพสินคา ใกลแหลงทองเที่ยว
หรือถาผูประกอบการตองการรองรับลูกคาที่ชอบความสงบ สถานที่เปนสัดสวน เหมาะแกการ
พักผอน ก็อาจเปดบริการตามรีสอรท หรือโรงแรม

แตสิง่ที่ควรพิจารณาควบคูไปดวย คือ ถาผูประกอบการมีสถานที่เองและเหมาะกับการ
เปดธรุกิจนวดแผนไทย ก็สามารถลงทุนได แตถาตองเชาสถานที่ ผูประกอบการควรศึกษาเรื่อง
คาเชาและสัญญาเชา วาเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม นอกจากนี้ กอนเปดกิจการ ผูประกอบ
การควรหาขอมูลดวยวา ในยานที่จะไปเชานั้น มีผูลงทุนอยูกอนหรือไม ผูประกอบการจะ
สามารถแขงขันกับเขาไดอยางไร และลูกคามีจํ านวนเพียงพอใหผูประกอบการแทรกพื้นที่ใน
ตลาดไดหรือไม อยางไร

3.4.4. การสงเสริมการขาย / การดึงดูดใจลูกคา
 ผูประกอบการควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายและดึงดูดใจลูกคา ดังน้ี
• ตดิตอบริษัททัวร บริษัททองเที่ยว หรือไกด เพ่ือใหแนะนํ านักทองเที่ยวตางชาติเขามาใช

บริการ
• แจกใบปลิวแนะนํ ารานและการบริการ ตามยานที่รานตั้งอยู
• รับสมัครสมาชิก โดยไมเก็บคาสมาชิกหรือเสียคาสมาชิกตํ่ า พรอมใหสิทธิประโยชนแก

สมาชิก เชน สวนลดแถมการใหบริการ การสะสมแตมเพ่ือแลกสินคาหรือบริการ
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• จัดกิจกรรมประจํ าป เชน จัดวันผูสูงอายุ สํ าหรับผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสามารถนวดครึ่ง
ราคา เปนตน

• จัดกิจกรรมเพื่อนแนะนํ าเพื่อน โดยมีของขวัญให ทั้งผูแนะนํ าและผูมาใหม
• สิง่สํ าคัญที่ดึงดูดใจและสรางความประทับใจใหลูกคา ก็คือการบริการที่ดีเลิศ ตั้งแตการแตง

กายที่สุภาพและสะอาดของพนักงาน การพูดจาไพเราะ การเอาใจใสลูกคาดวยความจริงใจ
• ลงโฆษณาตามนิตยสารแนวสุขภาพ หรือ ชีวจิต เปนตน
• ลงโฆษณาในอินเตอรเน็ต

3.5. สภาพการแขงขันในตลาด
ปจจุบัน การนวดแผนไทยประสบกับภาวะการแขงขันคอนขางสูง ผูประกอบการหันมาดํ าเนิน

ธรุกจิน้ีเพ่ิมขึ้น 10-20% ตอป นอกจากผูประกอบการรายใหมแลว การนวดแผนไทยยังกลายเปนบริการ
เสริมของธุรกิจที่มีอยูแลว เชน ตามรานสถานเสริมสวย เสริมความงาม หรือโรงพยาบาลบางแหง

แมผูประกอบการจะหันมาทํ าธุรกิจน้ีกันมาก แตสวนหนึ่งเปนการเปดธุรกิจโดยไมมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ดีเพียงพอ ผูประกอบการที่เปดธุรกิจนวดแผนไทยจึงตองปดตัวเอง
ไปหลายราย และเนื่องจากธุรกิจน้ี จัดเปนบริการเสริมที่นอกเหนือจากปจจัยสี่ ดังน้ัน การแขงขันจึงเนน
ไปที่การบริการที่ดีไดมาตรฐาน และมีจุดเดนของตัวเอง ไมวาจะเปนดาน

• การตกแตงสถานที่ใหดูสะอาด สวยงาม สบายตา
• สถานที่ตั้ง มีที่จอดรถสะดวก ไปมางาย
• มีบริการที่หลากหลายใหลูกคาเลือก เชน นวดตัว นวดฝาเทา นวดนํ้ ามันหอมระเหย นวด

ประคบดวยสมุนไพร
• การตอนรับของพนักงานที่สุภาพเรียบรอย
• การนวดไดคุณภาพตามมาตรฐาน

จะเห็นวา ผูประกอบการที่ประสบความสํ าเร็จตองพัฒนาทักษะความรูใหแกบุคคลากรอยูตลอด
เวลา รวมถึงพัฒนารูปแบบบริการใหดีขึ้น

4. การดํ าเนินการ  
การดํ าเนินการของธุรกิจนวดแผนไทย แบงไดดังน้ี

 ขัน้ตอนการใหบริการลูกคา
 การจัดหองนวด
 อุปกรณที่ใช
 การจัดจางพนักงาน
 สถานที่ขอรับการอบรมเพิ่มเติม



8/26

 ข้ันตอนการใหบริการลูกคา
1. การตอนรับลูกคา

ผูที่ทํ าหนาที่ตอนรับลูกคา ควรเปนผูประกอบการเอง เพราะสิ่งน้ีจะสรางความประทับแกลูกคา
มากกวา ผูประกอบการควรดูวาลูกคาตองการใชบริการแบบไหน  จากนั้น จึงทํ าการจัดลํ าดับการให
บริการแกลูกคา กํ าหนดเตียงและพนักงานนวดใหลูกคา  ถาไมมีเตียงวาง ผูประกอบการก็ควรจัดสถาน
ที่ใหลูกคานั่งรอ โดยระหวางรอ ทางรานอาจบริการนํ้ าชา หรือน้ํ าสมุนไพรใหลูกคา
 กรณีพนักงานนวด ทางรานอาจจัดลํ าดับการใหบริการสลับหมุนเวียนกัน เพ่ือใหโอกาสแก
พนักงานเทาเทียมกัน เชน ถารานมีพนักงานนวด 3 คน ชื่อ ก ข และ ค

- วันที่ 1 จัดลํ าดับผูใหบริการเริ่มตนดังน้ี พนักงาน ก  ข และ ค
- วันที่ 2 จัดลํ าดับผูใหบริการเริ่มตนดังน้ี พนักงาน ข  ค และ ก
- วันที่ 3 จัดลํ าดับผูใหบริการเริ่มตนดังน้ี พนักงาน ค  ก   และ ข
- วันที่ 4 จัดลํ าดับผูใหบริการเริ่มตนดังน้ี พนักงาน ก  ข และ ค  หมุนเวียนกันไป

2. การเตรียมตัวกอนใหบริการ
• กรณีนวดตัว  โดยปกติ ลูกคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี

                           - เปลี่ยนเปนชุดที่ทางรานจัดเตรียมไวให เปนเสื้อ กางเกงที่หลวมๆ สบายๆ
       - ลางมือ ลางเทาใหสะอาด

                 - สวนพนักงานนวดก็ตองรักษาความสะอาดของรางกาย โดยเฉพาะมือและเทา
• กรณีนวดฝาเทา โดยปกติ ลูกคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี

                           - เปลี่ยนเปนกางเกงที่รานจัดเตรียมไวให
       - ลางเทาใหสะอาด (โดยปกติ พนักงานนวดจะเปนผูทํ าความสะอาดให)

                 - สวนพนักงานนวดก็ตองรักษาความสะอาดของรางกายโดยเฉพาะมือ
3. หลังการใหบริการ

ทางรานจัดเตรียมใหลูกคาเปลี่ยนชุด ระหวางนั้น ทางรานอาจมีน้ํ าอุนหรือน้ํ าชาบริการ จากนั้น
ลูกคาชํ าระคาบริการ สวนเสื้อหรือกางเกงที่ลูกคาใสระหวางนวดตัวหรือนวดฝาเทา ทางรานจะตองนํ าไป
ซักใหสะอาดกอนนํ ามาใชใหมทุกครั้ง

 การจัดหองนวด
รูปแบบการจัดหองนวดขึ้นอยูกับสถานที่และเงินทุน อยางไรก็ตาม หองนวดแบงหลักๆ ตาม

ลกัษณะการนวดได ดังน้ี
1. กรณีนวดตัว

เน่ืองจากการนวดตัวเปนบริการที่ตองการความเปนสวนตัว ไฟในหองจึงควรปรับความสวางได ถา
เปนสถานที่หรูหรา เชน โรงแรม ผูประกอบการอาจกั้นเปนหองถาวร โดยใหบริการหองละ 1 คน
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หรือ 2 – 3 คน ถาเปนกลุมครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท  แตหากเปนสถานที่ไมหรูหรามากนัก ผู
ประกอบการอาจกั้นเปนหอง โดยใชมานทึบที่เลื่อนได

2. กรณีนวดฝาเทา
โดยปกติ การนวดฝาเทาจะมีเตียงนวดฝาเทาโดยเฉพาะ ลูกคาสามารถนั่งเหยียดขาตามสบาย ผู
ประกอบการอาจวางเตียงนวดฝาเทาเรียงกัน โดยไมจํ าเปนตองกั้นเปนหอง แตกรณีที่ลูกคาตองการ
ความเปนสวนตัว ทางรานอาจใชเตียงนวดตัวแทนเตียงนวดฝาเทา

 อุปกรณหลักที่ใช
1. เตยีงนวดตัวหรือเบาะนวดตัว พรอมหมอน ราคาขึ้นอยูกับคุณภาพและวัสดุที่ใช มีตั้งแต

1,500 – 6,500 บาท อุปกรณประเภทนี้สามารถหาซื้อไดตามรานจํ าหนายอุปกรณนวดแผน
ไทย และรานเฟอรนิเจอรทั่วไป

2. เตียงนวดฝาเทา  ราคาประมาณ 2,700 – 4,000 บาท สถานที่จํ าหนายเชนเดียวกับเตียง
นวดตัว

3. เสื้อกราวนสํ าหรับพนักงานนวด ราคาประมาณ 150 – 300 บาท หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ
4. เสื้อและกางเกง สํ าหรับลูกคานวดตัว ราคาประมาณ 200 – 300 บาท หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ
5. กางเกงสํ าหรับลูกคานวดฝาเทา ราคาประมาณ 100 บาท หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ
6. ผาปูเตียง ปลอกหมอน  ราคาตัง้แต 300 บาทขึ้นไป ปกตินิยมสีฟน ดูสบายตา หาซื้อไดที่

ตลาดพาหุรัด หรือสํ าเพ็ง
7. ผาขนหนู ใชหอเทากรณีนวดฝาเทา หาซื้อไดที่ตลาดโบเบ หรือพาหุรัด
8. ครีมหรือน้ํ ามันสํ าหรับนวดฝาเทา สถานที่จํ าหนาย เชน โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระ

เชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ขนาด 1800 ซีซี ราคาขายปลีกประมาณ 650 บาท
9. น้ํ ามันนวดตัว สถานที่จํ าหนาย เชน โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

ขนาด 4000 ซีซี ราคาขายปลีกประมาณ 580 บาท
10. ไมกดจุด เปนอุปกรณที่ทํ าขึ้นจากไมเพ่ือใชแทนนิ้วมือ ไมดังกลาวใชกดจุดที่บริเวณฝาเทา

ตามตํ าแหนงศาสตรของการนวดฝาเทา  ราคาอันละประมาณ 20 บาท ผูลงทุนสามารถหา
ซ้ือไดที่สถาบันแพทยแผนไทยและรานจํ าหนายอุปกรณนวดทั่วไป

 การจางพนักงาน
• การสรรหาพนักงานนวด
ผูประกอบการอาจใชวิธีประกาศรับสมัครตามโรงเรียน หรือสถาบันสอนนวดแผนไทยที่มีมาตรฐาน

เพราะเปนแหลงผลิตบุคลากรโดยตรง รวมถึงการประกาศรับสมัครทางอินเตอรเน็ต แมพนักงานนวดจะ
ถูกดึงตัวกันอยูบาง เน่ืองจากพนักงานนวดที่มีฝมือยังมีจํ านวนนอย แตรานที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รวมถงึใหคาตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสม จะไมคอยประสบกับปญหานี้สักเทาใดนัก เพราะโดยสวนมาก
ถาพนักงานมีความพอใจและสบายใจกับงานที่ทํ าอยู ก็มักอยูนาน ไมยายไปไหน
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• จํ านวนพนักงานนวด
จํ านวนพนักงานนวดจะขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเปนหลัก โดยดูจากจํ านวนเตียงที่ใหบริการ และ

จํ านวนลูกคาที่เขามาใชบริการในเวลาเดียวกัน เชน
 รานที่มีจํ านวนเตียงใหบริการ 7 เตียง ควรมีพนักงานนวด อยางนอย 7 คน เพราะถาใน
ชวงทีลู่กคาเขามาคราวเดียวกัน 7 คน รานก็จะสามารถใหบริการได แตถาลูกคามามาก
กวา 7 คน ทางรานจะตองจัดสถานที่ใหลูกคานั่งรอ

• การทํ างานของพนักงาน
 ผูประกอบการอาจแบงการทํ างานเปนกะ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเปดบริการใน 1 วัน เชน ถาราน

เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 24.00 น. ผูประกอบการอาจแบงกะทํ างาน เปน 2 กะ เชน กะที่ 1  เวลา
9.00 น. – 17.00 น. กะที่ 2  เวลา 17.00 น. – 24.00 น.

• จํ านวนพนักงานในแตละวัน
จํ านวนพนักงานในแตละวันอาจไมเทากัน ขึ้นอยูกับพฤติกรรมลูกคา เชน วันธรรมดา รานอาจมี

พนักงานนวด 5 คน ตอเตียงใหบริการ 7 เตียง เน่ืองจากจํ านวนลูกคาไมคอยมากในคราวเดียวกัน  สวน
วนัเสาร – 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 กรณีน้ี ทางรานมักจะไมมีเงินเดือน
ประจํ าให แตบางแหง เจาของธุรกิจจะประกันรายไดขั้นตํ่ าใหพนักงาน 100 - 200 บาท/วัน กรณีไม
มีลูกคาเลย

     - จางรายวัน โดยคิดคาจางพนักงานนวดเปนรายชั่วโมง เชน ชั่วโมงละ 70 บาท สวนเงินพิเศษ
ที่ลูกคาใหกับพนักงานนวด ถือเปนสิทธิของพนักงานไป การจางเชนน้ี ทางรานมักไมมีเงินเดือนประจํ า
ให
       -  จางรายเดือน เดือนละประมาณ 4,500 - 6,000 บาท หรือตามความเหมาะสม
• การคัดเลือกพนักงานนวด จะตองคํ านึงถึง

 พนักงานนวดควรมีความรู ความสามารถในการนวด โดยตองผานการอบรมมา
 มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ พูดจาไพเราะ
 รักการใหบริการ

 สถานที่ฝกอบรม
 ปจจุบัน สถาบันหลายแหงไดสอนการนวดแผนไทย นวดฝาเทา การฝกอบรมจากสถานอบรมจะ
เสยีคาใชจายประมาณ 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
• ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยฝกอาชีพ กรุงเทพมหานคร

5. การบริหารงาน
การบริหารงานธุรกิจนวดแผนไทยแบงไดเปน 3 ดาน คือ การบริหารภาพพจนภายนอก

การบริหารจัดการภายใน และการบริหารลูกคา ดังรายละเอียดตอไปน้ี

การบริหารภาพพจนภายนอก
       โดยธรรมชาติ ธุรกิจบริการมีสวนที่จับตองไมได ลูกคาจะซื้อบริการก็ตอเม่ือลูกคาเชื่อวาจะไดในสิ่ง
ทีต่องการ ฉะน้ัน ผูประกอบการจะตองบริหารภาพพจนภายนอกของราน  โดยสื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อ
ม่ันในการบริการ เชน
       - การตกแตงรานที่ดูสะอาด สบายตา สีไมฉูดฉาดเกินไป
       - ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคน ตองติดไวใหลูกคามองเห็นเดนชัด
       - พนักงานทุกคนแตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะ
       - ติดปายบอกอัตราคาบริการชัดเจน
       - มีระบบรักษาความสะอาดของราน และอุปกรณตางๆ เชน ผาปูที่นอน  ผาขนหนู ฯลฯ

การบริหารจัดการภายใน
การบริหารจัดการภายในรานเปนเรื่องสํ าคัญ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ โดย

ปกติ ถาเปนรานขนาดเล็ก ผูประกอบการจะทํ าหนาที่หลายอยาง คือเปนทั้งผูจัดการราน ดูแลดานการ
เงิน จัดหาพนักงานนวด และจัดซื้ออุปกรณตางๆ แตถาเปนรานขนาดใหญ ผูประกอบการอาจจาง
ตํ าแหนงงานเพิ่ม ดังน้ี

- ผูจัดการราน มาชวยบริหารงานบริการ จัดนโยบายการตลาด งานบริหารบุคคล
- สมุหบัญชี รับผิดชอบการควบคุมบัญชีทรัพยสิน รายรับ-รายจาย บริหารเงินทุน

หมุนเวียน
- พนักงานตอนรับ ทํ าหนาที่ใหขอมูลดานบริการและตอนรับลูกคา เก็บประวัติลูกคา

          สํ าหรับพนักงานนวด ซ่ึงถือเปนหัวใจสํ าคัญของการบริการ ผูประกอบการอาจบริหารพนักงาน
นวดดวยวิธีการ ดังน้ี

• กํ าหนดวันหยุดใหพนักงานในแตละเดือน
• มีชุดฟอรมใหพนักงานนวด
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• ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร โดยจัดประชุมบอกเลาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทํ างาน
หรือผูประกอบการอาจสํ ารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการวา มีจุดบกพรองตรง
ไหน เพ่ือหาแนวทางแกไขปรับปรุงเดือนละ 2 ครั้ง

• อบรมพนักงาน เพ่ือพัฒนาฝมือนวดใหดียิ่งขึ้น เชน เทคนิคการนวด
• อบรมพนักงานดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน กรณีกลุมลูกคาเปนชาวตาง

ประเทศ
• ผกูใจพนักงานนวดใหอยูนานๆ ผูประกอบการตองมีความเอาใจใสบุคลากร ใหพนักงานมี

รายไดที่พอเพียง เพราะความพอใจของพนักงานเปนเรื่องสํ าคัญ ถาพนักงานมีความสุขใน
การทํ างาน พนักงานก็จะใหบริการที่ดี

การบริหารลูกคา
การทํ าใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการตลอดไป เปนหัวใจสํ าคัญของธุรกิจ ฉะนั้น ผู

ประกอบการควรประเมินการใหบริการแกลูกคาอยางตอเน่ือง เชน ทํ าแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
การบริการของราน แตวิธีน้ี ลูกคาบางรายอาจจะไมชอบเขียน ดังน้ัน รานจึงควรสอบถามจากลูกคาโดย
ตรงดวย เพ่ือนํ าเอาปญหาหรือขอคิดเห็นของลูกคามาปรับปรุง

6. การลงทุน
การลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทยจะขึ้นอยูกับขนาด ทํ าเลที่ตั้ง ดังน้ัน การลงทุนจึงมีตั้งแตระดับใช

เงินทุนตํ่ า น่ันคือ ผูประกอบการใชบานเปนสถานที่นวด ลงทุนแตอุปกรณ การตกแตงนอย ไปจนถึงการ
ใชเงินทุนคอนขางสูง จากขอมูลที่เปดเผยในตอนนี้  ธุรกิจนวดแผนไทยบางแหงใชเงินลงทุนสูงมากถึง
ประมาณ 99 ลานบาท ทั้งน้ี จํ านวนเงินลงทุนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน

 ขนาดของรานวาเล็กหรือใหญ
 เปนเจาของสถานที่เอง หรือตองเชา หรือซ้ือ
 ลกัษณะการกอสรางและการตกแตงภายใน น่ันคือ จะเนนความหรูหรา สวยงามหรือเปน
แบบธรรมดา รวมถึงวัสดุอุปกรณจะใชคุณภาพแบบใด
 จํ านวนพนักงานและเตียงที่ใหบริการ

อยางไรก็ตาม เงินลงทุนแบงไดเปน 2 สวนใหญๆ คือ
 เงนิลงทุนในสินทรัพยถาวร แบงเปนการลงทุนดานตางๆ ดังน้ี

- คาตกแตงสถานที่ เชน คากั้นหอง ทาสี ทํ าประตูกระจกหนาราน ฯลฯ
- คาวสัดุ อุปกรณเบื้องตน เชน เตียงนวดตัว เตียงนวดเทา ชุดพนักงาน ผาปูที่นอน

ฯลฯ
- คาเครื่องใชสํ านักงาน เชน เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอ้ี โทรศัพท ฯลฯ
- อ่ืนๆ เชน ใบปลิวแนะนํ าราน ของชํ ารวยแจกลูกคาวันเปดราน
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หมายเหตุ การตกแตงสถานที่ไมมีมาตรฐานตายตัว เนนความสะอาด สบายตา ฉะนั้น
เงินลงทุนเริ่มตนจึงสามารถยืดหยุนได

 เงินทุนหมุนเวียน แบงเปนคาใชจายตางๆ เชน
- คาเชาสถานที่
- คาสาธารณูปโภค เชน คานํ้ า คาไฟ คาโทรศัพท
- คาพนักงาน
- คาครีมนวด น้ํ ามันนวด คาซักผา
- อ่ืนๆ

โครงสรางตนทุน

           ตนทุนคงที่               %
           คาตกแตงอาคาร สถานที่              45
           คาวัสดุ อุปกรณ              15
           คาเครื่องใชสํ านักงาน              15
           ตนทุนผันแปร

คาเงินเดือนพนักงาน                          10
คาเชาสถานที่                           4
คาสาธารณูปโภค(น้ํ า ไฟ โทรศัพท)               2.5
คาบริหารงาน                5

          คาใชจายอ่ืน เชน วัตถุดิบ              3.5
            รวม             100 %

ตวัอยางการลงทุนของธุรกิจนวดแผนไทย ราน ก.

ราน ก. เปนรานขนาดเล็ก 1 คูหา 3 ชั้น ชั้นลางโลงยังไมไดตกแตง ทํ าเลอยูในแหลงชุมชน ยาน
ดอนเมือง คาเชา 1 หม่ืนบาทตอเดือน ราน ก. วางแผนไววามีเตียงนวด 3 เตียง เตียงนวดฝาเทา 3
เตียง ใชพนักงานจํ านวน 6 คน (คาจางพนักงานรายเดือน 4,500 บาท/คน) ผูประกอบการมีเงินทุน
ประมาณ 2.5-3 แสนบาท  เขาแบงเงินทุนออกเปนสวนๆ ดังน้ี
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ตวัอยางรายการเงินลงทุนของธุรกิจนวดแผนไทย ราน ก.

รายการ จํ านวนเงิน(บาท)      %
การลงทุนในสินทรัพยถาวร
    คาตกแตงสํ านักงาน       120,000      45
    คาอุปกรณ        40,000      15
    คาเครื่องใชสํ านักงาน        40,000      15
รวม       200,000
เงินทุนหมุนเวียน 1 เดือน ประกอบดวย         6,6,000      25
    คาเงินเดือนพนักงาน         27,000      10
    คาเชาสถานที่         10,000        4
    คาสาธารณูปโภค (น้ํ า ไฟ โทรศัพท)           6,600      2.5
    คาบริหารงาน          13,000         5
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    คาใชจายอ่ืนๆ เชน วัตถุดิบ         9,400     3.5
รวมเงินทุนหมุนเวียน        66,000
รวมเงินลงทุนทั้งหมด       260,000     100

ตวัอยางรายการรายรับ – รายจาย ของธุรกิจนวดแผนไทย ราน ก.

รายการ จํ านวนเงิน(บาท)/ป
รายรับ      1,080,000
รายจาย
  - เงินเดือนพนักงาน         324,000
  - คาเชาสถานที่         120,000
  - คาใชจายเบ็ดเตล็ด         112,800
  - คาบริหารงาน         156,000
  - คาสาธารณูปโภคเชน น้ํ า ไฟ โทรศัพท           79,200
  - คาเสื่อมราคา (คิด 20% ตอป)           40,000
                     รวม         832,000
กํ าไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีเงินได         248,000
หัก ภาษีเงินได (30%)           74,400
กํ าไร(ขาดทุน) สุทธิ         173,600

หมายเหตุ  รายรับคํ านวณจากถามีลูกคามาใชบริการเฉลี่ย 12 คนตอวัน คาบริการเฉลี่ย 250  บาทตอ
คน จะประมาณการรายได 90,000  บาทตอเดือน ( 1,080,000บาทตอป)

ระยะเวลาในการคืนทุน
ธรุกจิประเภทนี้แตละแหง มีระยะเวลาคืนทุนไมเทากัน ขึ้นอยูกับขนาดของเงินลงทุน และจํ านวนลูกคาที่
มาใชบริการ แตโดยเฉลี่ยระยะเวลาคืนทุนจะตกประมาณ 1 - 2 ป

ระยะเวลาในการคืนทุนของราน ก.

ปที่ เงินลงทุนเริ่มตน ผลตอบแทน รวม (บาท)
0 200,000 0 - 200,000
1 213,600 13,600

อธิบาย  จากตารางจะเห็นวาในชวงปที่ 0 ถาลงทุนโดยใชตนทุนเริ่มตน 200,000 บาท



16/26

ในปที่ 1 ผูประกอบการมีผลตอบแทนจากการลงทุนจํ านวน 213,600 บาท ( มาจากกํ าไรสุทธิบวกคา
เสื่อมราคา) สมมติวาผลตอบแทนเทากันทุกป เม่ือนํ าไปหักลบกับเงินลงทุนแลว  ไดกํ าไรเปนจํ านวนเงิน
13,600 บาท
ผลจากประมาณการเงินลงทุน รายได และตนทุนคาใชจายตางๆ ดังกลาวขางตน พบวา ตัวอยางธุรกิจ
นวดแผนไทยสามารถคืนทุนไดภายในปที่ 1 และยังไดรับผลตอบแทนเปนจํ านวนเงิน 13,600 บาท โดย
มีขอกํ าหนดตามที่ตั้งไว

การคํ านวนอัตรากํ าไรตอยอดขายของราน ก.
           อัตรากํ าไรตอยอดขาย = กํ าไรสุทธิ x 100

      ยอดขาย
                                       =  173,600 x 100

     1,080,000
        =  16.07 %

7. เงื่อนไขและขอจํ ากัด
• ปญหาการดึงตัวพนักงานนวดที่มีความสามารถอาจเกิดขึ้นได สาเหตุอาจมาจากความดึงดูด

ใจดานรายได ที่พักอาศัย ที่จูงใจกวาเกา เปนตน
• ผูประกอบการควรมีความพรอมเร่ืองเงินลงทุน  และหากผูประกอบการจะตองกูเงินเพ่ือมา

ลงทุนบางสวน ผูประกอบการก็ควรคํ านึงถึงความสามารถในการชํ าระคืนดวย

 8. ปจจัยที่ทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
• ตองซื่อสัตยกับลูกคา ตอตัวเองและพนักงาน
• สรางจิตสํ านึกที่ดีดานการบริการลูกคาใหแกพนักงาน เชน การสวัสดีเม่ือมีลูกคาเขาราน

การทักทายอยางเปนมิตร
• รักษาการบริการใหไดมาตรฐานคงที่ โดยใหบริการนวดครบทุกขั้นตอนและตามเวลาที่

กํ าหนด
• ท ําเลที่ตั้งเหมาะสม ใกลกลุมลูกคาเปาหมาย คาเชาสถานที่ไมแพงจนเกินไป และไมนวดใน

สถานที่อโคจร (สถานที่ที่ไมควรทํ าการนวด) เชน บอนการพนัน ริมถนน ใตโคนตนไม ฯลฯ
• มีการรักษาความสะอาดของสถานที่ และความสะอาดของพนักงานใหดูดีตลอดเวลา

แหลงขอมูลอางอิง
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1. โครงการพัฒนาตํ ารา มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา, คูมืออบรมการนวดไทย. กรุงเทพฯ:
บริษัทสามเจริญพาณิชย (กรุงเทพฯ) จํ ากัด , 2544.

2. โครงการพัฒนาตํ ารา มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา, คูมืออบรมการนวดเทาเพื่อสุขภาพ.
กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จํ ากัด, 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. เจาของกิจการอญัชัญนวดแผนไทย. 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, การขอหมายเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีและการยื่นชํ าระภาษี
www.rd.go.th/tax.

คํ าไข   คัมภีร 108 ธุรกิจ นวดแผนไทย  นวดตัว นวดฝาเทา

ภาคผนวก
ปจจุบัน การนวดของไทยแบงเปน 5 รูปแบบคราวๆ ดังน้ี

1.นวดแผนไทย (กดจุด, จับเสน)
การนวดไทยสามารถจํ าแนกเปนการนวดแบบราชสํ านัก และการนวดเชลยศักดิ์ (นวด

พ้ืนบานทั่วไป)
การนวดแบบราชสํ านัก   หมายถึง   การนวดเพื่อถวายกษัตริย และเจานายชั้นสูงของราช

สํ านัก ดังน้ัน การสอนการนวดแบบราชสํ านักจึงพิจารณาถึงคุณสมบัติผูเรียนอยางประณีต ถี่ถวน การ
สอนจะเปนไปตามขั้นตอนจรรยามารยาทของการนวด การนวดตองสุภาพมาก ใชอวัยวะไดนอย และ
ตองตรงตามจุด การนวดประเภทนี้จึงมีเอกลักษณะเฉพาะ

การนวดเชลยศักด์ิ  หมายถึง  การนวดแบบสามัญชน การนวดประเภทนี้มีการสืบทอดฝกฝน
แบบแผนการนวดตามวฒันธรรมทองถิ่น การนวดเชลยศักดิ์จึงเหมาะสํ าหรับชาวบาน และเปนที่รูจักและ
แพรหลายในสังคมไทย

http://www.thairegistration.com/
http://www.rd.go.th/tax
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วธีิการนวดแผนไทย
เราสามารถนวดบนรางกาย โดยใชวิธีการตางๆ ดังน้ี
1. การนวด การใชน้ํ าหนักกดลงบนสวนตางๆ น้ํ าหนักที่กดนี้จะทํ าใหกลามเนื้อ เสนเอ็น

ผังผืดยืดคลาย การนวดไทยนั้น เรามักจะใชน้ํ าหนักของรางกายเปนแรงกด
2. การบีบ เปนการใชน้ํ าหนักกดลงบนสวนตางๆ ในลักษณะ 2 แรงกดเขาหากัน
3. การคลึง การใชน้ํ าหนักกดคลึง เปนการกระจายนํ้ าหนักกดบนสวนนั้น การคลึงใหผลในการ

คลาย มักใชกับบริเวณที่ไวตอการสัมผัส กระดูก  ขอตอ
4. การถู การใชน้ํ าหนักถู มุงที่จะใหผิวหนังเกิดการยืดขยาย รูขุมขนเปด วิธีน้ีมักใชรวมกับตัว

ยาเพื่อใหซึมเขาสูรางกาย
5. การกลิ้ง การใชน้ํ าหนักหมุนกลิ้ง ทํ าใหเกิดแรงกดตอเน่ืองไปตลอดอวัยวะ ทั้งยังเปนการยืด

กลามเนื้อดวย
6. การหมุน การใชน้ํ าหนักหมุนสวนที่เคลื่อนไหวได คือ ขอตอ เพ่ือใหผังผืด เสนเอ็นรอบๆ ขอ

ตอยืดคลาย การเคลื่อนไหวดีขึ้น
7. การบิด การใชน้ํ าหนักบิดสวนที่เคลื่อนไหวได คือ ขอตอ เพ่ือใหผังผืด เสนเอ็น รอบๆ

ขอตอ ยืดคลาย เคลื่อนไหวดีขึ้น
8. การดัด การใชน้ํ าหนักยืด – ดัดกลามเนื้อ เสนเอ็น ผังผืดใหยืดกวาการทํ างานปกติ เพ่ือให

เสนหยอนคลาย
9. การทุบ การใชน้ํ าหนักทุบ – ตบ – สับ ลงบนกลามเนื้อเพ่ือกระจายความยืดหยุนของกลาม

เน้ือใหทั่ว
10. การเขยา การใชน้ํ าหนักเขยากลามเนื้อ เพ่ือกระจายความยืดหยุนของกลามเนื้อใหทั่ว

ประโยชนของการนวด
1. กลามเนื้อ เสนเอ็น ผังผืด ทํ าใหยืดคลาย ลดการเกร็งตัวของเนื้อเยื่อ การเคลื่อนไหวของราง

กายสะดวกขึ้น
2. การไหลเวียนของโลหิต ทํ าใหหลอดเลือดยืดขยาย การไหลเวียนของเลือดแรงขึ้น ทํ าใหราง

กายสดชื่น เสริมสรางการทํ างานของอวัยวะ
3. ระบบประสาท ทํ าใหเกิดการกระตุนของระบบประสาท ความรูสึกตอบสนองตอธรรมชาติสิ่ง

แวดลอมดีขึ้น กระปรี้กระเปรา
4. ขอตอกระดูก ทํ าใหการเคลื่อนไหวคลองขึ้น ยืดอายุการใชงาน
5. อารมณ จิตใจ ทํ าใหผอนคลาย รูสึกอบอุน

โทษจากการนวดที่ผิด
เกดิจากการนวดที่ไมระมัดระวัง และขาดความเขาใจในระบบตางๆ ของรางกายดีพอ
1. ทํ าใหกลามเนื้อ เสนเอ็น ผังผืดชอกชํ้ า และฉีกขาด
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2. ทํ าใหหลอดเลือดฉีกขาด หรือมีการอุดตันของหลอดเลือด
3. ทํ าใหเสนประสาทฉีดขาด อักเสบ ความรูสึกลดลง หรือเจ็บปวด
4. ทํ าใหขอกระดูกเคลื่อนหลุด
5. หากนวดผิดแลว ผูปวยจะเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการนวด

2.การนวดฝาเทา
          วิธีการนวดฝาเทา

ก. นวดดวยมือ
1. ปนขอเทา
2. ปนปลายเทา
3. ลบูสลับมือที่ฝาเทาและหลังเทา พรอมใสครีม
4. ลบูสลับมือที่เอ็นรอยหวาย พรอมใสครีม
5. ลบูแบบน้ิวหัวแมมือตั้งขึ้น ตั้งแตสนเทาถึงปลายนิ้วเทา
6. ใชหลังแมมือลูบไปตามดานขางตั้งแตสนเทาถึงปลายนิ้วเทา
7. มะเหงกครูดฝาเทา
8. มะเหงกคาดเนินน้ิวเทา
9. มะเหงกคาดคอนิ้วเทา

         ข. นวดเทาดวยไมกดจุด
10. ครูดเทาดานใน
11. ปาดปลายนิ้วเทา
12. เซาะรองนิ้วเทา (น้ิวโปง – น้ิวกอย)
13. ครูดเทาดานนอก
14. เซาะรองนิ้วเทากลับ (น้ิวกอย – น้ิวโปง)
15. เจาะคอนิ้วเทา
16. ปาดคอนิ้วเทา
17. ครูดออมเนินนิ้วเทา
18. ครูดเนินน้ิวเทา
19. ครดูฝาเทา 3 แนว (แนวนิ้วกลาง – สนเทา)

(แนวนิ้วโปง – สนเทา )
(แนวนิ้วกอย – สนเทา)

20. ครดูฝาเทาสลับฟนปลา
21. ครูดตัว V ควํ่ าที่สนเทา
22. เจาะสนเทา
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         ค. นวดเทาดานใน – ดานนอกดวยมือ
23. น้ิวหัวแมมือครูดขางนิ้วหัวแมมือเทา
24. น้ิวหัวแมมือครูดออมเนินหัวแมมือเทา
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. น้ิวชี้เกาโคนเล็บ
37. มือลูบโอบหลังเทา
38. มือกดรองนิ้วหัวแมเทาถึงน้ิวกอย
39. มือลูบแบบคีบ
40. มือลูบออมใตตาตุม
41. มะเหงกถูสลับใตตาตุม
42. น้ิวหัวแมมือครูดขางตาตุมและวนรอบตาตุมดานใน
43. น้ิวหัวแมมือครูดขางตาตุมและวนรอบตาตุมดานนอก
44. น้ิวหัวแมมือครูดขอเทา
45. น้ิวหัวแมมือถูสลับที่ขอเทา
46. ลบูสลับมือที่ฝาเทาและหลังเทา
จ.  ใชไมกดจุด
47. ใชไมกดจุด 26 จุด และลูบสลับมือ
ฉ.  นวดบริเวณเขาดวยมือ
48. มือเทานวดบริเวณเขา
49. มือซาย – ขวา นวดบริเวณเขา
ช.  นวดบริเวณหนาแขงและนองดวยมือ
50. ลบูสนหนาแขงและนอง
51. น้ิวหัวแมมือครูด 3 แนว หนาแขงดานใน
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52. น้ิวหัวแมมือครูด 3 แนว หนาแขงดานนอก
53. น้ิวชี้ครูดรองสนหนาแขงดานนอก
54. น้ิวชี้กดเปนจังหวะ
55. กดกางปลาหนาแขงดานนอก
56. กดกางปลาหนาแขงดานใน
57. มือนวดใตขอพับเขา
58. ตบสลับมือที่ใตขอพับเขา
59. มือรูดใตนองเอ็นรอยหวาย
60. มะเหงกคลึงหนาแขงดานนอกและดานใน
61. มะเหงกตั้งกดหนาแขงดานนอก – ใน
62. มือลูบนองและหนาแขง
63. เอามือลูบนอง
ซ.  นวดบริเวณนิ้วเทา
64. น้ิวหัวแมมือ ครูดรองนิ้ว
65. มือดึงน้ิวเทา
ฌ.  กระตุนเทาชวงสุดทาย
66. ปนขอเทา
67. ปนปลายเทา
68. หมุนขอเทา
69. ทุบหนาแขงดานนอก
70. ทบุฝาเทา
71. หอผา
ญ.  กระตุนเทากอนแกผาพันเทาออกและเช็ดครีม
1. นวดนอกผา
2. คลึงหลังเทา
3. ดึงน้ิว
4. ทอนแขนนวดหนาแขง
5. แกะผาออกเช็ดครีม

ประโยชนของการนวดเทาเพื่อสุขภาพ
1. ชวยสงเสริมสุขภาพ โดยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต และนํ้ าเหลือง ทํ าใหอวัยวะตางๆ

ทํ าหนาที่ไดสมดุล
2. ชวยปองกันโรค เชน ทองผูก หืด โรคเกี่ยวกับกระเพาะปสสาวะ ปวดศรีษะ โรคไต น่ิวในถุง

น้ํ าดี ไมเกรน ไซนัส และโรคเครียด เปนตน
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3. สงผลดีในดานสุขภาพจิต โดยเฉพาะในผูสูงอายุ
สํ าหรับการรักษาโรคนั้น ยังไมสามารถยืนยันไดแนนอน คงตองมีการศึกษาวิจัยกันตอไป

ขอควรระวังในการนวดฝาเทา
รางกายผูถูกนวดตองอยูในสภาพผอนคลายมากที่สุด ไมเครียด ไมใสเข็มขัด นาฬิกา และแหวน

สถานที่นวด ควรมีอากาศอบอุน กํ าลังสบาย ไมรอน – เย็นเกินไป กอนไดรับการนวด ผูถูกนวดและผู
นวดควรลางมือ ลางเทาใหสะอาด

ไมควรนวดฝาเทาในกรณีที่
1.หลังรับประทานอาหารอิ่มใหมๆ
2.รางกายกํ าลังออนเพลียมาก
3.หลังด่ืมสุรา หรือหลังอาบนํ้ าเสร็จทันที

          4. มีโรคติดเชื้อ มีไขสูง
5. หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงตางๆ

          6. กระดูกเทาหักหรือผิดรูป
7. โรคหลอดเลือด หลอดนํ้ าเหลืองอักเสบ/อุดตัน
8. ระหวางมีประจํ าเดือน
9. หลังจากนวดแลว หามลางมือ ลางเทา อาบน้ํ า ภายใน 1 ช.ม. เพ่ือใหรางกายปรับตัวเขาสู

ภาวะปกติ

3. การประคบสมุนไพร
ตัวยาสมุนไพรที่ใชทํ าลูกประคบ

1.  ไพล ( 500 กรัม) แกปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบ ฟกชํ้ า
2.  ขม้ินชัน ( 100 กรัม) แกโรคผิวหนัง ชวยลดอาการอักเสบ
3.  ผิวมะกรูด หรือใบมะกรูด ( 100 กรัม) มีน้ํ ามันหอมระเหย แกลมวิงเวียน
4.  ตะไครบาน ( 200 กรัม) แตงกลิ่น
5.  ใบมะขาม ( 100 กรัม) แกอาการคันตามผิวหนัง ชวยบํ ารุงผิว
6.  ใบสมปอย ( 50 กรัม) แกโรคผิวหนัง ชวยบํ ารุงผิว ลดอาการคัน
7.  เกลือ ( 60 กรัม) ชวยดูดความรอน และชวยพาตัวยาซึมผานผิวหนัง
8.  การบูร ( 30 กรัม) แตงกลิ่น แกหวัด บํ ารุงหัวใจ
9.  พิมเสน ( 30 กรัม) แตงกลิ่น แกพุพอง ผดผื่น บํ ารุงหัวใจ

อุปกรณในการทํ าลูกประคบ
1.  เขียง 1 อัน 2.  มีด 1 เลม
3.  ตัวยาสมุนไพรที่ใชทํ าลูกประคบ 4.  ผาดิบสํ าหรับหอทํ าลูกประคบ 3 ผืน
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5.  เชือก 3 เสน 6.  เตา
7.  หมอน่ึงลูกประคบ 8.  กะละมัง
9.  จานรองลูกประคบ 10. ผาขนหนูจับลูกประคบ 1 ผืน
(ผาดิบ 1 เมตร แบงได 9 ผืน)

วิธีการทํ าลูกประคบ
1. ลางสมุนไพรใหสะอาด ห่ันเปนชิ้นเล็กๆ โขลกพอแหลก
2. ใสเกลือ พิมเสน การบูร คลุกใหเขากัน แบงเปน 3 สวน
3. นํ าสมุนไพรทั้งหมดใสผา หอเปนลูกประคบ รัดดวยเชือกใหแนน
4. นํ าลูกประคบที่ไดไปน่ึงไอนํ้ าใหรอน
5. นํ าลูกประคบประคบบริเวณที่ตองการ

ข้ันตอนการประคบ
1. จัดทาผูปวยใหเหมาะสม ในทานั่งหรือนอน
2. นํ าลูกประคบที่น่ึงจนรอน มาทดสอบความรอน โดยแตะที่ทองแขนหรือหลังมือกอนนํ าไปประคบ
3. การประคบตองทํ าดวยความรวดเร็ว ในขณะที่ลูกประคบกํ าลังรอน เม่ือลูกประคบเย็นลง จึงวางลูก

ประคบไวไดนานขึ้น
4. เม่ือลกูประคบคลายความรอน 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

ถาจํ าเปนตองประคบควรมีผารอง หรือรอจนกวาลูกประคบจะคลายความรอนลง
2. ควรระวงัเปนพิเศษในผูปวยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็กและผูสูงอายุ เน่ืองจากกลุมบุคคลดังกลาว มี

การตอบสนองตอความรอนชา อาจทํ าใหผิวหนังพองได ถากลุมดังกลาวมีความจํ าเปนตองประคบ
ใหใชลูกประคบอุนๆ

3. ไมควรใชลูกประคบกรณีที่มีการอักเสบใน 24 ชั่วโมงแรก เพราะอาจทํ าใหอักเสบมากขึ้น ควร
ประคบดวยความเย็นกอน
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4. หลังจากประคบสมุนไพรแลว ไมควรอาบนํ้ าทันที เพราะจะไปชะลางตัวยาออกไปจากผิวหนัง และ
รางกายอาจปรับตัวไมทัน

การเก็บรักษาลูกประคบ
ลกูประคบสามารถใชไดนาน 5-7 วัน (กรณีใชคนเดียว) ลูกประคบควรเก็บในตูเย็น จะทํ าใหเก็บ

ไดนานขึ้น ถาลูกประคบที่ใชไมมีสีเหลือง (จากไพลและขมิ้น) แสดงวาคุณภาพของยาจะลดลง การใช
อาจไมไดผล ควรเปลี่ยนลูกประคบใหม

4.การนวดเพื่อรักษา
ข้ันตอนการรักษา

1. ผูนวดจะสอบถามอาการและสาเหตุของการผิดปกติ
2. การตรวจวินิจฉัย
3. การนวดบํ าบัด

ตวัอยางการนวดรักษา
 การนวดบํ าบัดอาการตกหมอน

1. สาเหตุ
1.1 เกดิจากการเกร็งตัวของกลามเนื้อ เสนเอ็นของตนคอและบา เน่ืองจากอยูในอริยาบทที่ไม

เหมาะสม เชน การหนุนหมอนที่แข็งหรือสูงเกินไป การกมหนาหรือการแหงนหนาเปนเวลา
นานๆ

1.2 เกิดจากความเครียด ซ่ึงทํ าใหกลามเนื้อคอหดเกร็งตัว
2. อาการ

ปวดคอขางใดขางหนึ่ง หรือปวดจากตนคอจนถึงหัวไหล ทํ าใหเอ้ียวตัวหรือหันหนาไมถนัด คอ
แข็ง เวลาหันหนาตองหันไปทั้งตัว
3. การตรวจวินิจฉัย

3.1 ใหผูปวยกม เงยหนา เอียงคอไปทางซายและขวา และหันหนาไปทางซายขวา สังเกตดู
อาการผิดปกติขณะที่เคลื่อนไหว

3.2 ใชน้ิวมือกดดูบริเวณตนคอและบา เพ่ือตรวจดูความหดเกร็งของกลามเนื้อ
4. การนวดบํ าบัด

4.1 นวดบริเวณแนวกลามเนื้อบา และกลามเนื้อคอ
4.2 ใชความรอนประคบ(ผาชุบน้ํ าอุนจัด หรือลูกประคบสมุนไพร)
4.3 ใชน้ํ ามันนวด

 การนวดบํ าบัดขอเทาแพลง
1. สาเหตุ

http://www.ismed.or.th/
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     เน่ืองจากขอเทาไดรับอุบัติเหตุ ทํ าใหขอเทาเคลื่อน ขอเทาพลิก เอ็นรอบขอเทาอาจฉีกขาดบวมแดง
2. อาการ

เจ็บปวดหรือเจ็บเสียวขอเทา ถาแพลงมากจะมีอาการปวด เจ็บปวดมากเวลาเคลื่อนไหว
3. การตรวจวินิจฉัย

3.1 จับคลํ าดูสวนที่บวม
3.2 สงัเกตดูการเคลื่อนไหวของขอเทา
3.3 ถามีอาการบวมแดงมาก ไมควรนวด
3.4 ถามีอาการแพลงเล็กนอย ไมรุนแรงมาก สามารถนวดได

4. การนวดบํ าบัด
4.1 นวดแนวเสนขาดานนอก และดานใน
4.2 นวดกลามเนื้อนองถึงเอ็นรอยหวาย
4.3 หมุนขอเทาเบาๆ

 การนวดบํ าบัดอาการขอไหลติด
1. สาเหตุ

1.1 เน่ืองจากการไดรับอุบัติเหตุบริเวณที่ไหล เชน การถูกกระทบกระแทกอยางแรง
1.2 ห้ิวของหนักเกินไป
1.3 ขอไหลเสื่อม เอ็นอักเสบ หมอนรองกระดูกเสื่อม
1.4 มีหินปูนมาเกาะบริเวณขอหัวไหล และมีพังผืดยึดติดกับหัวไหล

2. อาการ
ผูปวยมีอาการปวดบริเวณรองขอไหล หรือรอบหัวไหล และบริเวณราวบารวมดวย ทํ าใหการ

เคลื่อนไหวของขอไหลลํ าบาก
3. การตรวจวินิจฉัย

3.1 ใหผูปวยยกแขนไหลทางดานหนา สังเกตดูความสูงของระดับแขน
3.2 ใชน้ิวชี้กดบริเวณรอบหัวไหล สังเกตดูอาการเจ็บ
3.3 ใหผูปวยหมุนขอไหล สังเกตและสอบถามดูอาการไหลติดวา ติดเฉพาะดานหนา ดานหลัง

หรือรอบขอ
3.4 ใหผูปวยไขวแขนไปขางหลังวาทํ าไดมากนอยเพียงไร

4. การนวดบํ าบัด
4.1 นวดกดจุด
4.2 ใชความรอนประคบ หรือใชน้ํ ามันนวด
4.3 ใชทาการบริหารหัวไหลชวย

5.การนวดนํ้ ามัน
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วิธีการนวด
การนวดนํ้ ามันเปนการนวดโดยใชน้ํ ามันสมุนไพร ชโลมบนรางกายผูถูกนวด แลวใชเทคนิคการ

รีดและไลเสน ความรอนจากนํ้ ามัน ผนวกกับคุณสมบัติของสมุนไพร จะชวยคลายความตึงเครียด และ
ทํ าใหระบบตางๆ ของรางกายทํ างานดีขึ้น
      ประโยชนของการนวดนํ้ ามัน

- ชวยผอนคลายความตึงเครียดจากความเหนื่อยหรือลาจากการทํ างาน
- ทํ าใหระบบตางๆของรายกายทํ างานดีขึ้น
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	66,000
	ÃÇÁà§Ô¹Å§·Ø¹·Ñé§ËÁ´
	260,000
	100
	µÑÇÍÂèÒ§ÃÒÂ¡ÒÃÃÒÂÃÑº – ÃÒÂ¨èÒÂ ¢�
	ÃÒÂ¡ÒÃ
	¨Ó¹Ç¹à§Ô¹\(ºÒ·\)/»Õ
	ÃÒÂÃÑº
	1,080,000
	ÃÒÂ¨èÒÂ
	- à§Ô¹à´×Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹
	324,000
	- ¤èÒàªèÒÊ¶Ò¹·Õè
	120,000
	- ¤èÒãªé¨èÒÂàºç´àµÅç´
	112,800
	- ¤èÒºÃÔËÒÃ§Ò¹
	156,000
	- ¤èÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤àªè¹ ¹éÓ ä¿ â·ÃÈ�
	79,200
	- ¤èÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò \(¤Ô´ 20% µèÍ»Õ\)
	40,000
	ÃÇÁ
	832,000
	¡ÓäÃ\(¢Ò´·Ø¹\)¡èÍ¹ËÑ¡ÀÒÉÕà§Ô¹ä�
	248,000
	ËÑ¡ ÀÒÉÕà§Ô¹ä´é \(30%\)
	74,400
	¡ÓäÃ\(¢Ò´·Ø¹\) ÊØ·¸Ô
	173,600



	ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¤×¹·Ø¹
	ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¤×¹·Ø¹¢Í§ÃéÒ¹ ¡.
	
	
	»Õ·Õè
	à§Ô¹Å§·Ø¹àÃÔèÁµé¹
	¼ÅµÍºá·¹
	
	ÃÇÁ \(ºÒ·\)


	0
	200,000
	0
	1
	213,600
	ÂÍ´¢ÒÂ





	ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹Ç´½èÒà·éÒ
	¢. ¹Ç´à·éÒ´éÇÂäÁé¡´¨Ø´
	¤. ¹Ç´à·éÒ´éÒ¹ã¹ – ´éÒ¹¹Í¡´éÇÂÁ×�
	¨.  ãªéäÁé¡´¨Ø´


