
สาระน่ารูเ้กี่ยวกับ 
          สวเีดน

คู่มือการเรยีนรูท้างสงัคมฉบับภาษาไทย



“สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน” เป็นฉบับพิมพ์ครัง้ที่สาม ของหนังสือคูม่ือเกี่ยวกับการเรยีนรูท้างสังคมส�าหรบั
ผู้มาใหม่ การจัดพิมพ์ครัง้น้ีรเิริม่ขึน้ เน่ืองจากฉบับพิมพ์ครัง้ก่อนหน้า ไดร้บัความสนใจอย่างล้นหลามจน
จ�าหน่ายหมดทัง้สองครัง้

นับตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2010 เป็นต้นมา ได้มีกฤษฎีกาฉบับหน่ึงซ่ึงใช้ก�ากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเรยีนรูท้างสังคมส�าหรบัผู้มาใหม่ (2010:1138)  กฤษฏีกาฉบับดงักล่าวระบุวา่ การเรยีนรูท้างสังคมมี
วตัถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารว่มไดร้บัการส่งเสรมิความรู้ ในเรือ่งตา่ง ๆ ดงัน้ี

1. สิทธิมนุษยชนและคา่นิยมพืน้ฐานในระบอบประชาธิปไตย
2. สิทธิและหน้าที่ของบุคคลโดยทั่วไป
3. รปูแบบการจัดระบบของสังคม รวมถึง
4. การปฏิบัตตินในชีวติประจ�าวนั

กฤษฎกีาฉบบัดงักลา่วยังระบดุว้ยวา่ การเรยีนรูท้างสังคมควรจะมอีงคป์ระกอบอะไรบ้าง ซึง่การจัดท�าหนังสือ 
“สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน” เล่มน้ีไดน้�ามายึดถือเป็นหลัก

ส�าหรบัฉบบัน้ีเราไดเ้ลอืกท่ีจะตดัค�าวา่ “ฉบบัภาษาสวเีดนแบบอา่นงา่ย” ออกไปจากช่ือหนังสือ ดว้ยเน้ือหาใน
เลม่ไม่สอดคลอ้งกบัค�านิยามดงักลา่วอกีตอ่ไป ทัง้น้ีจะน�าเน้ือหาฉบบัอา่นงา่ยมาท�าเป็นรปูแบบดจิติอลแทน 
ซ่ึงสามารถอ่านไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.informationsverige.se โดยในอนาคตจะมฉีบบัแปลของหนังสือ
เลม่น้ีเป็นภาษาตา่ง ๆ   ใหอ้า่นบนเวบ็ไซตน้ี์ดว้ย อกีทัง้ยงัมขีอ้มลูอา้งองิเพิม่เตมิซึง่ไดจั้ดท�าขึน้จากการพมิพ์
ในครัง้ก่อน ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิาน และหน่วยงานที่รบัผิดชอบดา้นการเรยีนรูท้างสังคม ฉบับพิมพ์
ครัง้ทีส่ามน้ี ไดม้กีารปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบ และเน้ือหาบางประการ เพือ่ให้สอดคล้องตรงกบัขอ้มูลอา้งองิ 
โดยอาศัยข้อเท็จจรงิตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ที่เราไดร้บัมา

การด�าเนินการจดัพิมพ์ฉบบัน้ี เป็นความรว่มมอืของเมอืง Göteborg และคณะกรรมการปกครองมณฑล 
Västra Götaland เฉกเช่นเดยีวกับฉบับที่สอง โดยมีคณุ Birgitta Guevara จากคณะกรรมการ
ปกครองมณฑล Västra Götaland และ คณุ Jakob Sandahl จากหน่วยการเรยีนรูท้างสังคมประจ�า
เมือง Göteborg เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก

การจัดพิมพ์หนังสือ “สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน - คูม่ือการเรยีนรูท้างสังคมฉบับภาษาสวเีดนแบบอ่านง่าย” 
ในครัง้แรก จัดท�าโดยเมือง Göteborg เมื่อสิงหาคม 2010 เน้ือหาตน้ฉบับเขียนโดยคณุ  Elizabeth 
George คณุ Sofia Hendriksen คณุ Göran Hildén และ คณุ Camilla Näslund การจัด
ท�าข้อมูลน้ีได้รบัความรว่มมือจาก ส�านักงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen) ส�านักงานประกัน
สังคม (Försäkringskassan) องคก์รความปลอดภยัทางถนนแหง่ชาต ิ(NTF) กรมสรรพากร (Skat-
teverket) รวมทัง้ ส�านักงานคุม้ครองผู้บริโภค (Konsument) ประจ�า Göteborg ส�านักงานบ�าบัด
น� ้าเสียและขยะมูลฝอย (Kretsloppskontoret) ส�านักงานส่ิงแวดล้อม (Miljöförvaltningen) 
ส�านักงานสวนสาธารณะและธรรมชาต ิ(park och naturförvaltningen) ส�านักงานการศึกษาผู้ ใหญ่ 
(Vuxenutbildningsförvaltningen) ประจ�า Göteborg ตอ่มาไดม้กีารเขยีนและแก้ ไขเน้ือหาเป็น
ภาษาสวเีดนแบบอ่านง่ายโดยคณุ Katrin Vivien Göteborg

การจัดพิมพ์หนังสือ “สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน - คูม่ือการเรยีนรูท้างสังคมฉบับภาษาสวเีดนแบบอ่านง่าย” 
ในครัง้ทีส่องไดจ้ดัท�าขึน้ในช่วงเดอืนเมษายน 2011 โดยปรบัเน้ือหาของตน้ฉบับเดมิ ให้มขีอ้มลูสอดคลอ้ง
กับกฤษฏีกาวา่ด้วยการเรยีนรูท้างสังคม และได้ตัดเกรด็ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นออกไป งานในส่วนน้ีได้รบั
ความช่วยเหลือโดยคณุ Eva Thelander จากบรษัิท Make Sense Communication

หนังสือ “สาระน่ารูเ้กีย่วกับสวเีดน” เลม่น้ีไดจ้ดัท�าขึน้มาดว้ยความมุ่งหวงัทีจ่ะให้การสนับสนุนเทศบาลของ
สวเีดนในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการเรยีนรูท้างสังคม แตค่วามมุ่งหวงัหลักคอื การให้ข้อมูลที่มีประโยชน์

ส�าหรบัทุกคนที่ย้ายมายังประเทศสวเีดน

Michael Ivarson	 Talieh Ashjari
ผู้อ�านวยการ ผู้อ�านวยการทั่วไป

ส�านักงานบรหิารทรพัยากรสวสัดกิารสังคม หน่วยความยั่งยืนทางสังคม 

เมือง Göteborg คณะกรรมการปกครองมณฑล Västra  Götaland
กรกฎาคม 2012 กรกฎาคม 2012
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ภาพปก: Johan Ljungberg
พิมพ์: Majornas Grafiska

ภาพ : Maria Nobel
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1. เข้าสู่ประเทศสวเีดน
 สารบัญ

 สวเีดน - ดนิแดนแห่งผู้อพยพย้ายถิ่น

 นโยบายบูรณาการของสวเีดน

 ประวตัศิาสตรส์วเีดน - จากยุคน� ้าแข็งจนถึงยุคใหม่

 สวเีดนในศตวรรษที่ 20

 เอกลักษณ์ของสวเีดนมีอะไรบ้าง

 ประเพณีและเทศกาลในสวเีดน

ภาพ : Mikael Jönsson
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ผู้ถือสัญชาตปิระเทศ หญิง ชาย รวม

สวเีดน 7,557 8,025 15,582

อิรกั 2,582 2,710 5,292

โปแลนด์ 2,065 2,435 4,500

อัฟกานิสถาน 930 2,279 3,209

โซมาเลีย 1,390 1,612 3,002

จีน 1,486 1,350 2,836

ไทย 2,118 574 2,692

เดนมารก์ 1,111 1,484 2,595

เยอรมันนี 1,165 1,190 2,355

ฟินแลนด์ 1,259 1,009 2,268

ประเทศอื่น 23,980 28,156 52,136
รวม 45,643 50,824 96,467

ที่มา:  SCB

สวเีดน - ดนิแดนแห่งผู้อพยพย้ายถิ่น
ในปัจจุบันน้ีมีคนอาศัยอยู่ ในประเทศสวเีดนประมาณ 9.5 ล้านคน ราวสองล้านคน
อาศัยอยู่ ในเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสามเมืองคอื กรงุสตอกโฮล์ม (Stockholm) โก
เธนเบิรก์ (Göteborg) และมัลเม่อ (Malmö) ประชากรสวเีดน 14 เปอรเ์ซ็นตเ์กิดใน
ประเทศอื่น

นับตัง้แตส่งครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา ไดม้ีผู้คนย้ายเข้ามาสู่สวเีดนอยู่ ไม่ขาดสาย 
ประเทศสวเีดนไดร้บัผู้อพยพย้ายถิ่นหรอืคนเข้าเมือง และผู้ลีภ้ัยเข้ามาแล้วประมาณ 
1,450,000 คน

ในยุคปี 1950 และ 1960 ประเทศสวเีดนก�าลังตอ้งการแรงงาน ผู้คนจาก อาทิเช่น 
สแกนดเินเวยี อิตาลี กรซี ยูโกสลาเวยี และตรุกี ตา่งหลั่งไหลเข้ามาสวเีดนเพื่อท�างาน

ในยุคปี 1980 ผู้คนจากอเมรกิาใต ้อิหรา่น อิรกั เลบานอน ซีเรยี ตรุกี และเอรเิทรยี ตา่ง
ขอลีภ้ัยเข้ามาในสวเีดน ตอ่มาภายหลังยังมีผู้ลีภ้ัยจากโซมาเลีย และยุโรปตะวนัออกเข้า
มาดว้ย

ในปี ค.ศ. 1999 สภายุโรปไดก้�าหนดให้สหภาพยุโรป จัดตัง้นโยบายกลางการให้ที่พักพิง
ผู้ลีภ้ัยและการอพยพย้ายถิ่นขึน้มา เมื่อปี ค.ศ 2001 สวเีดนเข้ารว่มเป็นภาคขี้อตกลง 

เชงเก้น (Schengen) จึงท�าให้ 13 ประเทศในสหภาพยุโรปไดเ้ปิดพรมแดน ซ่ึงน�าไปสู่
การขอลีภ้ัยมากขึน้ในตอนตน้ศตวรรษที่ 21

ช่วงศตวรรษที่ 21 มีจ�านวนผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ลีภ้ัยเข้ามาประเทศสวเีดนมากขึน้  

ปี ค.ศ. 2011 สวเีดนรบัผู้ลีภ้ัยและผู้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาเกือบ 100,000 คนจากประเทศ
ตา่ง ๆ มากกวา่ 200 ประเทศ กลุ่มที่ ใหญ่ที่สุดเป็นชาวสวเีดนที่ย้ายกลับมาสวเีดน หลาย
คนจากอิรกั และโปแลนด ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ี ชาวสวเีดนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่
อพยพย้ายถิ่นกลับมาในแตล่ะปี

การอพยพของผู้ถือสัญชาตปิระเทศตา่ง ๆ ที่พบมากที่สุดในปี 2011
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ภาพจากหน่วยการเรยีนทางรูสั้งคม
ใน Göteborg

ภาพ: Mikael Jönsson

การขอลีภั้ย
กฎหมายการตา่งประเทศของสวเีดน และอนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยผู้ลีภ้ัย จะมีกฎ
เกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ ในการลีภ้ัย อนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยผู้ลีภ้ัย ยังเรยีกอีกอย่าง
หน่ึงวา่ อนุสัญญาเจนีวา ซ่ึงเป็นระเบียบการสากลที่กล่าวถึงวธิีการปฏิบัตขิองประเทศ
สมาชิกสหประชาชาตติอ่ผู้ลีภ้ัย อนุสัญญาน้ียังก�าหนดอีกดว้ยวา่ใครคอืผู้ลีภ้ัย

กฎหมายการตา่งประเทศของสวเีดน จะระบุกฎเกณฑ์ส�าหรบัการขอลีภ้ัยใบอนุญาต
มีถิ่นที่อยู่ (ใบอนุญาตพ�านักอาศ�ย) และการย้ายถิ่นฐานตดิตามครอบครวั / รวมญาต ิ
(familjeåterförening)

หากคณุตอ้งการขอลีภ้ัยในประเทศสวเีดน คณุควรตดิตอ่กรมตรวจคนเข้าเมือง 
(Migrationsverket) กรมตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานของรฐัซ่ึงมีหน้าที่ดแูลเรือ่ง
การขอลีภ้ัย การมาเยี่ยมเยือน การขอมีถิ่นที่อยู่ และการเป็นพลเมืองในสวเีดน

ค�ารอ้งขอลีภ้ัยของคณุ จะไดร้บัการพิจารณาจากประเทศยุโรปแรกที่คณุมาถึง  

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ลีภ้ัยทุกคนที่มีอายุ 14 ขึน้ไป เพื่อ 

ตรวสอบวา่ประเทศสวเีดน ใช่ประเทศแรกที่คณุมาถึงหรอืไม่

ใบอนุญาตมีถ่ินท่ีอยู่กรณีความเก่ียวพันทางครอบครวั
ผู้อพยพย้ายถิ่นโดยส่วนใหญ่ จะได้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศสวเีดน เพราะวา่มี
ครอบครวัอยู่ที่น่ี ถ้าหากคณุตอ้งการย้ายมาสวเีดน เพื่ออยู่กับสมาชิกในครอบครวัหรอื
ผู้ ใกล้ชิด คณุจะตอ้งขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คณุอาจจะได้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร 
(PUT) ถ้าคณุมีความเกี่ยวพันกันทางครอบครวัที่อยู่ที่น่ี ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร 
หมายความวา่ คณุสามารถพ�านักอาศัยอยู่ ในประเทศได้ โดยไม่จ�ากัดระยะเวลา
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คณุมีสิทธิ์ ได้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ถ้าคณุสมรสโดยการจดทะเบียนสมรสหรอืเป็น 

คูค่รองที่อยู่กินฉันสามีภรรยา หรอื sambo (อยู่ดว้ยกัน) กับบุคคลที่อยู่ ในสวเีดน

นอกจากน้ีคณุยังมีสิทธิ์ ได้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ หากคณุจะสมรสหรอืจะครองคูอ่ยู่กิน
กันฉันสามีภรรยากับบุคคลผู้อาศัยอยู่ ในสวเีดน และถ้าคณุอายุต�า่กวา่ 18 ปี คณุก็มี
สิทธิ์ที่จะมาอยู่กับบิดามารดาได้

การยื่นค�ารอ้งขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศสวเีดนน้ัน คณุจะตอ้งตดิตอ่กับ 

สถานทูตสวเีดนหรอืสถานกงสุลในประเทศของคณุ หรอืประเทศอื่นที่คณุก�าลังอาศัยอยู่ 
ทัง้น้ีผูู้ขอใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค�ารอ้งดว้ยตวัเอง

โดยปกตคิณุจะไดร้บัผลอนุมัตคิ�ารอ้งประมาณ 6 เดอืน หลังจากที่ยื่นค�ารอ้งตอ่สถาน
ทูตหรอืสถานกงสุล 

การเป็นพลเมืองสวเีดน	หรอืการได้รบัสญัชาติสวเีดน
ถ้าคณุตอ้งการเป็นพลเมืองสวเีดน คณุจะตอ้งยื่นค�ารอ้งตอ่กรมตรวจคนเข้าเมือง โดย
จะรอผลการอนุมัตริะหวา่ง 1 ถึง 7 เดอืน ส�าหรบัผู้ที่ตอ้งการเป็นพลเมืองสวเีดนน้ัน
ตอ้งมีอายุครบ 18 ปี และไดอ้าศัยอยู่ ในสวเีดนมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 5 ปี เด็กอายุต�า่
กวา่ 18 ปีมีสิทธิ์ ไดร้บัสัญชาตพิรอ้มกับบิดาหรอืมารดาชาวตา่งชาติ

พลเมืองของสหภาพยุโรป
ถ้าคณุเป็นพลเมืองของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หรอืพลเมืองของประเทศในกลุ่ม 
EU/EES  คณุสามารถเดนิทางภายในสหภาพยุโรปหรอื EU ไดอ้ย่างเสร ีในปัจจุบันน้ีมี
ประเทศสมาชิกข้อตกลงเชนเก้น 22 ประเทศจาก 27 ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 
และน่ันหมายความวา่ พลเมืองของสหภาพยุโรปสามารถเดนิทางข้ามพรมแดนของ
ประเทศเหล่าน้ีไดอ้ย่างเสร ีถ้าคณุเป็นพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป หรอื 
ประทศที่สาม คณุสามารถเดนิทางเข้าออก ระหวา่งประเทศของกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น
ไดเ้สร ีแตน่านสุงสุดไดเ้พียงสามเดอืนเท่าน้ัน

ใบอนุญาตท�างาน
ใบอนุญาตท�างาน (arbetstillstånd) เป็นการอนุมัตจิากกรมตรวจคนเข้าเมืองที่ ให้
สิทธิ์ พลเมืองชาวตา่งชาตเิข้ามาท�างานในสวเีดน พลเมืองของกลุ่มประเทศนอรด์กิ 
พลเมืองของสหภาพยุโรป (EU) /เขตความรว่มมือเศรษฐกิจยุโรป (EES) พลเมืองของ
สวสิเซอรแ์ลนด ์และสมาชิกในครอบครวั ไม่ตอ้งขอใบอนุญาตท�างาน 
บุคคลที่ ไดอ้ยู่อาศัยในประเทศอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ก็ ไม่ตอ้งขอ
ใบอนุญาตท�างานดว้ยเช่นกัน

พลเมืองชาวตา่งชาตอิื่น ๆ ทัง้หมดที่ตอ้งการจะท�างานในประเทศสวเีดน จะตอ้งขอใบ
อนุญาตท�างาน ผู้เป็นเจ้าของกิจการไม่ตอ้งขอใบอนุญาตท�างาน แตต่อ้งมี ใบอนุญาตมี
ถิ่นที่อยู่

ภาพ: Colourbox
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ทุกคนที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมมี
สิทธิ์ที่จะด�ารงรกัษาวฒันธรรมและ
วถิีของตนเอาไว ้ทุกคนในสังคม
สวเีดนมีสิทธิ์ที่จะแตกตา่ง

นโยบายบูรณการของสวเีดน
รฐับาลสวเีดน มีความประสงค์ ให้ทุกคนรว่มเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ไม่วา่จะเกิดที่ ไหน
หรอืมีเชือ้ชาติ ใด โดยมีกระทรวงแรงงานสวเีดน เป็นผู้รบัผิดชอบนโยบายบูรณาการ

นอกจากน้ีรฐับาลยังให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ แก่ผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่งเข้ามาอยู่ ใน
สวเีดนในช่วงปีแรก ผู้ที่เข้ามาอยู่ ในสวเีดน จะไดม้ี โอกาสเรยีนภาษาสวเีดน ทัง้น้ีเพื่อ
ให้เขาเหล่าน้ันสามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถเข้าท�างานได ้ส่วนภูมิภาคตา่ง ๆ ของ
ประเทศสวเีดน (มณฑล) จะมีคณะกรรมการปกครองมณฑล ท�าหน้าที่ปฏิบัตงิานตาม
นโยบายการบูรณาการ

การตัง้ถ่ินฐานของผู้ลีภั้ยท่ีเพ่ิงมาใหม่
สิทธิพิเศษบางประการ ส�าหรบัผู้ที่มีอายุตัง้แต ่20 ปี ขึน้ไป (แตย่ังไม่ถึง 65 ปี) และมี ใบ
อนุญาตมีถิ่นที่อยู่ส�าหรบัผู้ลีภ้ัย โควตา้ผู้ลีภ้ัย ผู้ตอ้งการความคุม้ครอง หรอืถ้าเป็น 

เครอืญาตขิองบุุคคลดงักล่าว ตวัอย่างเช่น

หากท�างานนานกวา่ 3 เดอืนก็จ�าเป็นตอ้งมี ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ดว้ยเช่นกัน โดยยื่นเรือ่ง
เพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และท�างานจากประเทศบ้านเกิดของคณุ

การบูรณาการคืออะไร
การบูรณาการเป็นเรือ่งเกี่ยวกับความรูสึ้กรว่มเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงหมายถึงวา่ ทุก
คนควรรูสึ้กวา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมสวเีดน

ภาพ: Colourbox
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โครงการแนะแนวการตัง้ถิ่นฐานจะ
ช่วยน�าทางให้คณุหางานเองได ้

คณุจะไดร้บัสิทธิ์ แผนการตัง้ถิ่นฐาน และเงินช่วยเหลือการตัง้ถิ่นฐาน หากคณุมีอายุ 
18 ปีขึน้ไป (แตย่ังไม่ถึง 20 ปี) และบิดามารดาไม่ไดอ้าศัยอยู่ ในสวเีดน คณุจะมีสิทธิ์
ที่จะไดร้บัความช่วยเหลือน้ีดว้ย ผู้มาใหม่ คอื ผู้ลีภ้ัยหรอืผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่งมาอยู่
สวเีดน 

แผนการตัง้ถ่ินฐาน
ส�านักงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen) เป็นหน่ึงในหน่วยงานของรฐัที่ช่วยให้ผู ้

ลีภ้ัย และผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่งมาอยู่ ใหม่ เข้ารว่มเป็นส่วนหน่ึงของสังคม หากคณุอยู่
ในกลุ่มที่ ไดร้บัสิทธิ์แผนการตัง้ถิ่นฐาน คณุจะไดพู้ดคยุกับบุคคลผู้หน่ึง คอื เจ้าหน้าที่
การตัง้ถิ่นฐาน ประจ�าส�านักงานจัดหางาน ถึงส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรบัคณุ เพื่อให้คณุสามารถ
เริม่ตน้หางานได ้คณุและเจ้าหน้าที่จะรว่มกันเขียนแผนน้ีดว้ยกัน แผนการตัง้ถิ่นฐาน
เป็นเอกสารส�าหรบัเขียนความคดิ และแผนการตา่ง ๆ เกี่ยวกับอนาคตของคณุใน
สวเีดน

ตวัอย่างรายการที่อาจจะเขียนในแผนการตัง้ถิ่นฐาน เช่น หลักสูตรภาษาสวเีดน
ส�าหรบัคนตา่งชาต ิ(sfi) หลักสูตรการเรยีนรูท้างสังคม การประเมินวฒุิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท�างานหรอืการฝึกงาน รายการกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เขียนลงในแผน
แนะแนวการตัง้ถิ่นฐานน้ัน ควรจะเป็นกิจกรรมที่ ใช้เวลาเต็มวนั (เต็มเวลา) และเป็น
ระยะเวลาสูงสุดสองปี โดยมีจุดประสงค ์คอื เพื่อให้คณุสามารถเรยีนรูภ้าษาสวเีดน และ
หางานท�าเพื่อเลีย้งตวัเองให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ภาพ: Colourbox
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โครงการแนะแนวการตัง้ถ่ินฐาน
ผู้ที่ลีภ้ัยมาใหม่ยังสามารถตดิตอ่ไปยังโครงการแนะแนวการตัง้ถิ่นฐาน (etableringslot-

sen) ไดด้ว้ย โดยโครงการแนะแนวการตัง้ถิ่นฐานน้ีจะช่วยชีแ้นะแนวทางให้คณุสามารถ
หางานไดด้ว้ยตวัเอง

เงินช่วยเหลือการตัง้ถ่ินฐาน
เงินช่วยเหลือการตัง้ถิ่นฐาน (etableringsersättning) เป็นเงินที่จะไดร้บัหากคณุท�า
ตามแผนการตัง้ถิ่นฐาน ถ้าคณุมีบุตรคณุจะไดร้บัเงินช่วยเหลือส�าหรบัการตัง้ถิ่นฐาน
เพิ่มดว้ย เงินช่วยเหลือการตัง้ถิ่นฐานน้ีจะให้เท่ากันทุกคนไม่วา่จะอาศัยอยู่ที่ ไหน คณุ
จะไดร้บัเงินช่วยเหลือน้ีเต็มจ�านวนก็ตอ่เมื่อคณุจะตอ้งท�ารายการกิจกรรมตา่ง ๆ ตาม
แผนเต็มเวลา ผู้ที่มีสิทธิ์ ไดร้บัเงินช่วยเหลือน้ียังสามารถไดร้บัเงินช่วยเหลือคา่ที่อยู่
อาศัย (bostadsersättning) อีกดว้ย หากคณุอยู่คนเดยีวในที่พักอาศัยของตวัเอง

การโยกย้ายอาจสง่ผลกระทบรนุแรงต่อความรูส้กึ
การโยกย้ายไปยังประเทศใหม่ถือเป็นเรือ่งใหญ่ ในชีวติของคนเรา คณุอาจจะตอ้งจาก
บ้าน ทรพัย์สิน เพื่อนสนิทและญาตพิี่น้องที่ประเทศบ้านเกิดของคณุมา ซ่ึงคงจะท�าให้
เกิดความรูสึ้กและปฏิกิรยิาตา่ง ๆ หลายอย่าง คณุไม่อาจสามารถใช้ชีวติในแบบเดมิได ้
ประสบการณ์การท�างานและการศึกษาที่คณุมีอาจจะน�ามาใช้ที่สวเีดนไม่ได้

การมาอยู่ตา่งประเทศในช่วงแรก มักจะรูสึ้กตืน่เตน้ แตห่ลังจากน้ันอาจจะมีปัญหาเกิด
ขึน้ ซ่ึงบางอย่างก็แก้ ไขไดย้าก ดว้ยปัญหาทุกอย่างที่ขึน้คงจะท�าให้รูสึ้กยากเย็นเข็ญใจ 
หากตอ้งเจอกับปัญหาใหม่ที่อาจจะน�าไปสู่วกิฤตได้

ทุกคนจะมีปฏิกิรยิาตอ่วกิฤตแิตกตา่งกันไป บางคนอยากอยู่คนเดยีว บางคนรูสึ้กผิด 
หลายคนมีปัญหาสุขภาพและล้มป่วย เแตเ่มื่อเวลาผ่านไปสักระยะหน่ึง คนส่วนใหญ่
จะรูสึ้กดขีึน้ และยอมรบัวา่ตวัเองจะตอ้งตัง้ตน้ชีวติใหม่ทัง้หมดอีกครัง้ ในประเทศใหม่
แห่งน้ี และเริม่มองเห็นอนาคตที่สดใสขึน้

ในท้ายที่สุดหลาย ๆ คนที่ย้ายมาอยู่ตา่งประเทศ จะรูสึ้กวา่ตวัเองรอบรู ้และเป็นผู้ ใหญ่
มากกวา่เมื่อก่อน โดยเห็นแล้ววา่ประเทศบ้านใหม่น้ันมีส่ิงด ีๆ อยู่มากมาย พวกเขาอาจ
จะเปิดใจมากขึน้และเข้าอกเข้าใจชีวติของผู้อื่น
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ประวตัศิาสตรข์องสวเีดน - จากยุคน� ้าแข็ง
จนถึงยุคใหม่
ยุคโบราณ
ยุคโบราณเป็นช่วงอดตีกาลนานมาแล้ว บางทีก็เรยีกวา่ ยุคก่อนประวตัศิาสตร์

เมื่อประมาณ 15,000 ปีที่แล้ว ทั่วทัง้ประเทศสวเีดนปกคลุมไปดว้ยน� ้าแข็ง ในช่วงน้ี
เรยีกวา่ ยุคน� ้าแข็ง 3,000 ปีตอ่มาน� ้าแข็งที่ปกคลุมตอนใตข้องสวเีดนไดล้ะลายหมดไป 
จึงท�าให้พืช สัตวแ์ละมนุษย์ย้ายเข้ามา มนุษย์ ในยุคน้ี ด�ารงชีวติอยู่ดว้ยการล่าสัตว ์ตก
ปลา และเก็บรวบรวมพืชกินได้ ไวเ้ป็นอาหาร

ราว 6,000 ปีที่แล้ว ผู้คนในสวเีดนเริม่เรยีนรู ้ที่จะท�าการเพาะปลูกและเลีย้งสัตว ์โดย
เริม่ใช้เครือ่งมือท�าดว้ยหินและไม้ ดงัน้ันจึงเรยีกยุคน้ีวา่ ยุคหิน

ภาพ: Anna Danielsson

พิพิธภัณฑ์ประจ�าเมืองโกเธนเบิรก์
ตัง้อยู่ ในตกึเก่าของบรษัิท Swedish 
East India
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เรอืที่เห็นในภาพน้ีเป็นเรอืที่ตอ่ขึน้
ตามตน้แบบเรอืยุคไวกิง้

ยุคกลาง	
ก่อนหน้าที่ศรสิตศาสนาจะเข้าสู่ประเทศสวเีดน ผู้คนเคยนับถือเทพเจ้าหลายองค ์
เทพเจ้าที่รูจ้ักกันมากที่สุด คอืเทพเจ้า โอดนิ ธอร ์และเฟรยา ซ่ึงเรยีกวา่ Asatro 
(ศาสนาอาซาทร)ู หลังจากที่ศาสนาครสิตเ์ข้ามาสู่สวเีดน ท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป 
สวเีดนมีกษัตรยิ์พระองคแ์รกที่นับถือศาสนาครสิต ์คอื พระเจ้า Olof Skötkonung ซ่ึง
ขึน้ครองราชย์ประมาณปีครสิตศั์กราช 1000

ในช่วงศตวรรษที่ 13 มีเหตกุารณ์ส�าคญัเกิดขึน้มากมาย การเกษตรและการคา้ขายมี
ระเบียบแบบแผนมากขึน้ มีการสรา้งเมืองใหม่ ๆ สวเีดนแบ่งการปกครองออกเป็น 
หัวเมือง ซ่ึงแตล่ะหัวเมืองมีกฎหมายของตวัเอง ในตอนแรกมีเพียงกฎหมายที่ ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ดว้ยยังไม่ไดม้ีบันทึกขึน้ กฎหมายลักษณ์อักษรฉบับแรก มีการจัดท�า
ขึน้ในศตวรรษที่ 13

ประมาณ 1,500 ปีก่อนครสิตกาลผู้คนในสวเีดน เริม่ประดษิฐ์ส่ิงของจากโลหะและ
ส�ารดิ ยุคน้ีเรยีกวา่ ยุคส�ารดิ ในยุคน้ีเริม่มีตดิตอ่คา้ขายสินคา้ระหวา่งกันภายในยุโรป

ประมาณ 500 ปีก่อนครสิตกาลผู้คนในสวเีดน เริม่ใช้เหล็กในการท�าข้าวของเครือ่งใช้
ตา่ง ๆ ยุคน้ีเรยีกวา่ ยุคเหล็ก

ยุคไวกิง้
ช่วงเวลาจากศตวรรษที่ 9 ถึงกลางศตวรรษที่ 11 เรยีกช่วงน้ีวา่ ยุคไวกิง้
ชาวไวกิง้เป็นชนเผ่าที่ช�านาญการตอ่เรอื และคุน้เคยกับเดนิเรอืในทะเล นอกจากน้ียัง
เก่งเรือ่งการสู้รบ และคา้ขายกับประเทศอื่น ดงัน้ีจึงท�าให้ชาวไวกิง้เข้ายึดครองประเทศ
ในยุโรปเหนือไดห้ลายประเทศ

ภาพ: Colourbox
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ในช่วงยุคกลางสวเีดนไดม้ีการพัฒนารฐัสภาขึน้ ซ่ึงมีอ�านาจตรากฎหมายของประเทศ 
รฐัสภาแบ่งออกเป็นส่ี 4 ฐานันดร คอื ฐานันดรขุนนาง ฐานันดรนักบวช ฐานันดรชาว
เมือง และฐานันดรชาวนา เฉพาะผู้ชายเท่าน้ันที่มีสิทธิ์เข้ารว่มรฐัสภาได ้ส่วนผู้หญิงไม่
อนุญาตให้เข้ารว่มจนกระทั่งศตวรรษที่ 20

ขุนนางเป็นกลุ่มชนที่สืบทอดอ�านาจ และสิทธิทางสายเลือด นักบวชมีอ�านาจเหนือ
เหนือประชาชนเป็นอย่างมาก และเป็นเจ้าของที่ดนิ 20 เปอรเ์ซ็นตข์องผืนดนิที่งาม
ที่สุดของสวเีดน ชาวเมืองควบคมุดแูลการคา้ขาย และงานช่างฝีมือในตวัเมือง ชาวนาผู้
เป็นเจ้าของที่ดนิผืนใหญ่ จะมีอ�านาจควบคมุคนในชนบท ชาวนาที่อาศัยอยู่ตามชนบท
จะท�าการเพาะปลูกและเลีย้งสัตว์

สหภาพนอรดิ์ก	
ในช่วงปลายยุคกลางประเทศเดนมารก์ นอรเ์วย์ และสวเีดนพยามยามแก่งแย่งกันมี
อ�านาจเหนือยุโรปเหนือ เมื่อปี 1397 ประเทศตา่ง ๆ ในยุโรปเหนือไดล้งนามในสัญญา
ฉบับหน่ึง ซ่ึงมักจะเรยีกกันวา่ สหภาพคาลมาร ์โดยสหภาพคาลมาร์ ไดร้วมประเทศ
ทัง้หมดเข้าเป็นประเทศเดยีวกัน

ยุคมหาอ�านาจ
ในช่วงศตวรรษที่ 16 มีเหตกุารณ์ที่ส�าคญัของโลกเกิดขึน้ โคลัมบัสเดนิทางถึงอเมรกิา 
กูเทนเบิรก์ (Gutenberg) ประดษิฐ์เครือ่งพิมพ์หนังสือ พระสันตปาปาผู้ซ่ึงเป็นผู้น�า
ของศาสนจักรคาทอลิกกรงุโรม (โรมันคาทอลิก) ไดเ้สียอ�านาจส่วนใหญ่เหนือศาสนาจักร
ของพระองค์ ไป

ประชาชนสวเีดนหลาย ๆ คนไม่พอใจ กับวธิีการปกครองของสหภาพภายใตก้ษัตรยิ์
เดนมารก์ เหตกุารณ์ฆาตกรรมหมู่กรงุสตอกโฮล์ม เป็นเหตกุารณ์ที่รูจ้ักดเีน่ืองจาก
กษัตรยิ์เดนมารก์ไดส่ั้งประหารชีวติ โดยตดัหัวขุนนางในกรงุสตอกโฮล์มจ�านวน 100 
คน เหตกุารณ์น้ีท�าให้คนสวเีดนก่อกบฏในภายหลัง โดยมีขุนนางช่ือ Gustav Vasa เป็น
ผู้รวบรวมก�าลังพลกองทัพสวเีดน และเข้ายึดอ�านาจจากกษัตรยิ์เดนมารก์มาได้

ภาพ: Colourboxบ้านโบราณ
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จากน้ัน Gustav Vasa จึงขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้ากุสตาฟที่ 1 ในวนัที่ 6 มิถุนายน 
ค.ศ. 1523 สวเีดนจึงเข้าสู่ ในภาวะสันต ิและวนัที่ 6 มิถุนายนยังถือเป็นวนัชาตขิอง
สวเีดนอีกดว้ย

ในรชัสมัยของพระองค ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในศาสนจักร ซ่ึงที่เคยเป็นนิกายคาทอลิก
ก็เปลี่ยนเป็นนิกายโปแตสแตนท์ โดยไดร้บัอิทธิพลจากบาทหลวงมารต์นิ ลูเธอร ์ชาว
เยอรมัน ศาสนจักรสวเีดนตอ้งยอมสละที่ดนิจ�านวนมาก และตอ้งจ่ายภาษี ให้รฐั ใน
ขณะเดยีวกันรฐัสภาก็มีอ�านาจมากขึน้

ตัง้แตก่ลางศตวรรษที่ 16 จนถึงตน้ศตวรรษที่ 18 สวเีดนไดท้�าสงครามหลายครัง้กับ
ประเทศรอบทะเลบอลตกิ เน่ืองจากทะเลบอลตกิ เป็นทะเลที่มีส�าคญัดา้นการคา้มาก
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ดงัน้ันจึงเกิดสงครามแย่งชิงกันมีอ�านาจเหนือท�าเลบอลตกิ เมื่อ
สวเีดนท�าสงครามกับเดนมารก์ รสัเซีย โปแลนดแ์ละเยอรมันนีแล้วจึงไดม้ีอ�านาจส่วน
ใหญ่เหนือทะเลบอลตกิ ช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 สวเีดนยึดครองพืน้ที่ส่วนใหญ่ตอน
เหนือของเยอรมันนีและโปแลนด์ ไว้ ได ้จึงท�าให้สวเีดนกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจ

นอกเหนือจากอาณาเขตของสวเีดนที่มี ในปัจจุบันน้ีแล้ว ในสมัยก่อนฟินแลนด ์ 

เอสโตเนีย ลัตเวยี รสัเซียบางส่วน และเยอรมันนีบางส่วนเคยเป็นของสวเีดนดว้ย ตอ่
มาเน่ืองจากพระเจ้าคารล์ที่ 12 (Karl XII) แพ้สงครามหลายครัง้จึงตอ้งสละพืน้ที่ ใน
ส่วนดงักล่าวไปคงเหลือไวแ้ตอ่าณาเขตในปัจจุบัน

ปี 1721 สวเีดนเข้าสู่ภาวะสันตอิีกครัง้ และแล้วยุคมหาอ�านาจเหนือทะเลบอลตกิก็ ได้
ผ่านพ้นไป

ภาพ: Lennart Haglund

ห้องครวัใหญ่ของปราสาท Läckö 
ครวัในศตวรรษที่ 17
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สวเีดนในศตวรรษท่ี	18
ในศตวรรษที่ 18 เป็นยุคเรอืงปัญญา ชาวยุโรปมีฐานะการเงินดขีึน้กวา่เดมิ หลายคนได้
เรยีนรูก้ารอ่าน เมื่ออ�านาจของกษัตรยิ์ นักบวช และชนชัน้สูงไม่เป็นที่ประจักษ์อีกตอ่ไป
จึงท�าให้น�าไปสู่การปฏิวตัมิากมายหลายครัง้ การปฏิวตัทิี่รูจ้ักกันมากที่สุดคอื การปฏิวตัิ
ฝรัง่เศสในปี 1789

ปี 1771 พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 (Gustav III) ขึน้ครองราชย์เป็นกษัตรยิ์ของสวเีดน 
พระองคท์�าการรฐัประหาร ในปี 1772 โดยไดพ้ยายามยึดอ�านาจให้ตวัเองมีอ�านาจการ
ปกครองมากขึน้ พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 ถูกยิงสิน้พระชนม์ ในงานเลีย้งสวมหน้ากากแห่ง
หน่ึงเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1792

สวเีดนในศตวรรษท่ี	19
พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ (Gustav IV Adolf) ขึน้เป็นกษัตรยิ์สวเีดนในระหวา่งปี 
1796 และ 1089 ในระหวา่งที่พระองคค์รองราชย์สวเีดนท�าสงครามกับรสัเซีย พระเจ้า 
กุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟแพ้สงครามท�าให้สวเีดนตอ้งสละฟินแลนด์ ให้แก่รสัเซีย ตัง้แตน้ั่น
มา (1815) สวเีดนจึงอยู่ ในภาวะสันติ

พระเจ้าคารล์ที่ 13 (Karl XIII) ขึน้เป็นกษัตรยิ์ตอ่จากพระเจ้าพระเจ้ากุสตาฟที่ 4 
อดอล์ฟ รฐัสภาไดส้ถาปนารฐัธรรมนูญสวเีดนขึน้ในรชัสมัยน้ี รฐัธรรมนูญประกอบดว้ย
กฎหมายหลักหรอืกฎหมายมูลฐาน 4 ฉบับ คอื

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ (Regeringsformen) เป็น

บทบัญญัตเิกี่ยวกับวธิีที่รฐัของสวเีดนจะมีระเบียบการปกครอง

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการสืบราชสันตตวิงศ์ (Successionsordningen) เป็นบทบัญญัติ

เกี่ยวกับวธิีการสืบทอดราชบัลลังก์

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการตพีิมพ์ (Tryckfrihetsförordningen) เป็น

บทบัญญัตเิกี่ยวกับความคุม้ครองเสรภีาพในพิมพ์

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการจัดระเบียบรฐัสภา (Riksdagsordningen) เป็นบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการก�าหนดให้รฐัสภาประกอบดว้ย 4 ฐานันดร ไดแ้ก่ ขุนนาง นักบวช ชาว

เมือง และชาวนา

เน่ืองจากพระเจ้าคารล์ที่ 13 (Karl XIII) ไม่มีทายาทสืบราชสมบัต ิดงัน้ันจึงท�าให้  

ฌ็อง แบบตสิต ์เบอรน์าดอตต ์(Jean Baptiste Bernadotte) ชาวฝรัง่เศสครองราชย์
เป็นกษัตรยิ์สวเีดน ทรงไดผ้นวกรวมสวเีดนและนอรเ์วย์เข้าดว้ยกันเป็นเวลาเกือบ 100 
ปี ในปี 1865 ไดย้กเลิกระบบรฐัสภา 4 ฐานันดร (ขุนนาง นักบวช ชาวเมือง และชาวนา) 
โดยไดเ้ปลี่ยนเป็นระบบสองสภาแทน

ในช่วงศตวรรษที่ 19 สวเีดนมีจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ในตน้ศตวรรษที่ 19 
ประเทศน้ีมีประชากร 2.4 ล้านคน และ ในปี 1900 เพิ่มขีน้เป็น 5.1 ล้านคน การเพิ่ม
ของจ�านวนประชากรท�าให้หลายคน จ�าเป็นตอ้งหางานท�านอกถิ่นที่อยู่ หลายคนได้
อพยพไปอยู่ ในเมือง และอพยพไปยังประเทศอเมรกิา ระหวา่งปี 1865 และ 1914 มีชาว
สวเีดนเกือบหน่ึงล้านคนอพยพไปอยู่อเมรกิา
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ยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเข้าสู่กลุ่มประเทศนอรด์กิช้ากวา่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปหลายประเทศ ช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 ชาวสวเีดนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมกันอยู่ ในปี 1860 
สวเีดนเริม่สรา้งทางรถไฟ และดว้ยเพราะคณุานุปการของทางรถไฟน้ีเอง ที่ท�าให้
สวเีดนสามารถขายไม้และเหล็กให้กับประเทศตา่ง ๆ อุตสาหกรรมหลักไดก้่อตัง้ขึน้มา 
และการใช้เครือ่งจักรแบบใหม่ท�าให้ท�างานไดเ้รว็ขึน้

ภาพ: Colourboxเครือ่งทอผ้า
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สวีเดนในศตวรรษที่ 20
เข้าสูยุ่คประชาธิปไตย
ตอนตน้ศตวรรษที่ 19 ยังคงมีผู้คนย้ายเข้าเมืองอยู่เรือ่ย ๆ ชาวนามีจ�านวนลดน้อยลง 
และจ�านวนแรงงานก็เพิ่มมากขึน้ หลาย ๆ คนอยากจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้ ปี 1907 
ผู้ชายทุกคนที่มีอายุ 24 ปีขึน้ไปมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัง้ได้

ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เริม่มีการก่อตัง้องคก์รสหภาพตา่ง ๆ ขึน้ โดยองคก์รเหล่าน้ัน
ตอ้งการยกระดบัสถานภาพแรงงานและขึน้คา่แรง ในบางครัง้ก็ประสบผลส�าเรจ็ แตม่ี
หลายครัง้ที่ตอ้งดิน้รูต้อ่สู้และนัดกันหยุดงาน ในปี 1909 เกิดการนัดหยุดงานครัง้ใหญ่ 
โดยมีแรงงานประมาณ 300,000 คนนัดหยุดงานประท้วง

สงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึงและช่วงระหวา่งสงคราม
เมื่อสงครามโลกครัง้ที่หน่ึงเริม่ตน้ขึน้ กลุ่มประเทศนอรด์กิไดล้งนามท�าข้อตกลงที่จะ
วางตวัเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด

ปี 1919 ผู้หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไดเ้ป็นครัง้แรกในสวเีดน ปี 1931 สวเีดน
เกิดความตกต�า่ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเริม่จากวกิฤตตลาดหุ้นนิวยอรก์ประเทศสหรฐัอเมรกิา
เมื่อปี 1929 และไดลุ้กลามไปทั่วโลกหลังจากน้ัน วกิฤตน้ีท�าให้เกิดการวา่งงาน การนัด
หยุดงาน และการเดนิขบวน ในช่วงน้ีสวเีดนมีการประกันการวา่งงานที่ดขีึน้ และมีสิทธิ์
ลาพักรอ้น ผู้ที่เกษียณไดร้บัเงินบ�านาญสูงขึน้

สถานภาพของผู้หญิงดีขึน้
ช่วงปีทศวรรษ 1930 สถานภาพชีวติของหญิงมีบุตรดขีึน้ เน่ืองจากรฐับาลส่งเสรมิให้
ประชากรมีลูกกันมากขึน้ หญิงมีบุตรจะไดร้บับรกิารรกัษาพยาบาล และไดร้บัเงินเพิ่ม
ขึน้ เมื่อคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลก็ไม่ตอ้งจ่ายเงิน มีการสรา้งศนูย์อนามัยเด็ก และสรา้ง
ที่อยู่อาศัยที่ดขีึน้ส�าหรบัครอบครวัผู้มีบุตร ผู้วา่จ้างไม่มีสิทธิ์ปลดหญิงตัง้ครรภ์ออกจาก
งานอีกตอ่ไป นอกจากน้ียังอนุญาตให้มีการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับยาคมุก�าเนิดและการจัด
จ�าหน่าย

สงครามโลกครัง้ท่ีสอง
สงครามโลกครัง้ที่สองเริม่ขึน้ในปี 1939 ในสงครามครัง้น้ี ฮิตเลอรแ์ละนาซีไดสั้งหาร
ชาวยิวไปมากกวา่ห้าล้านคน รวมถึงชาวโรมานี กลุ่มคอมมิวนิสต ์กลุ่มรกัรว่มเพศ และ
คนพิการอีกนับแสน ครัน้สงครามโลกครัง้ที่สองเริม่ตน้ขึน้ สวเีดนไดเ้ข้ารว่มท�าข้อ
ตกลงเป็นประเทศที่วางตวัเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด สวเีดนไดช่้วยผู้อพยพย้าย
ถิ่นที่มาจากเดนมารก์ นอรเ์วย์ และกลุ่มประเทศบอลตกิ สวเีดนให้ที่พักพิงแก่ชาวยิว
เดนมารก์ 7,500 คนซ่ึงมิฉะน้ันจะถูกส่งตวัไปเยอรมันนีแทน
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ก่อนที่สงครามจะยุตลิงนักโทษนับหมื่นรอดชีวติจากคา่ยกักกันของเยอรมันดว้ย
เพราะความเมตตาของท่านเคานตฟ์อลเก เบอรน์าดอตต ์แห่งสวเีดน (Greve Folke 
Bernadotte) และ “รถเมล์ขาว” ของท่านที่ ไดช่้วยชีวติพวกเขาเอาไว้

การวางตวัเป็นกลางของสวเีดนเป็นที่วพิากษ์วจิารณ์ เน่ืองจากสวเีดนยอมให้นาซี ใช้
ประเทศเป็นทางผ่านในการขนส่งกองก�าลังทหารและอาวธุ

หลังสงคราม
หลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ยุโรปแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคอื ยุโรปตะวนัออกและยุโรป
ตะวนัตก ยุโรปตะวนัออกตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของระบอบคอมนิวนิสต ์โดยสหภาพ
โซเวยีตมีอ�านาจตดัสินใจมากที่สุด ส่วนยุโรปตะวนัตกและสหรฐัอเมรกิารว่มกันก่อตัง้
องคก์ารนาโต ้(NATO) ขึน้ ซ่ึงเป็นองคก์รความรว่มมือทางทหาร ในการป้องกันยุโรป
ตะวนัตกจากคอมมิวนิสต ์การคกุคามตา่ง ๆ ระหวา่งฝ่ายตะวนัออกและฝ่ายตะวนัตก
เรยีกวา่ สงครามเย็น การแบ่งฝ่ายยังคงด�าเนินไปจนกระทั่งปี 1989

หลังสงครามโลกครัง้ที่สอง สวเีดนเริม่ท�างานเกี่ยวกับประเด็นระหวา่งประเทศมากขึน้
และเข้ารว่มเป็นสมาชิกสหประชาชาต ิ(UN)

ก�าแพงเบอรล์ิน ภาพ: Colourbox
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สวเีดนจากปี	1960	ถึงปี	2000

ช่วงปี 1960 เศรษฐกิจของสวเีดนเจรญิรุง่เรอืงด ีมีการขยายงานดา้นการบรกิารดแูลเด็ก 
การรกัษาพยาบาล และการพยาบาลผู้สูงอายุ ลูกจ้างไดร้บัสิทธิ์ลาพักรอ้นได ้4 สัปดาห์ 
สวเีดนกลายเป็นประเทศที่ทันสมัย และสามารถท�าให้ประชาชนอยู่ดกีินด ีมีความ
มั่นคงปลอดภัย และมีโอกาสในการจัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัย และการงาน ซ่ึงความมั่นคง
แบบน้ีมักจะเรยีกวา่ สวสัดกิารแบบสวเีดน

ปี 1974 สวเีดนมีกฎหมายใหม่ โดยก�าหนดให้อ�านาจรฐัทัง้หมด ตอ้งมาจากประชาชน 
กษัตรยิ์ยังคงด�ารงต�าแหน่ง เป็นผู้บรหิารระดบัสูงของประเทศ หรอืประมุขแห่งรฐั แต่
งานทางดา้นการเมืองทัง้หมด จะบรหิารโดยรฐับาลและรฐัสภา

สมเด็จพระราชาธิบดคีารล์ที่ 16 กุสตาฟ (Carl XVI Gustav) เป็นกษัตรยิ์สวเีดน
พระองคแ์รกหลังจากมีกฎหมายใหม่น้ี นอกจากน้ันในปี 1980 มีการเปลี่ยนกฎหมาย
เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิ์สามารถสืบราชสมบัติได ้หมายความวา่ เจ้าหญิงวกิตอเรยีกลายเป็น
รชัทายาทในราชบัลลังก์ แทนเจ้าชายคารล์ ฟิลลิป พระอนุชาในพระองค์

ปี 1979 มีการขึน้ราคาน� ้ามัน โดยกลุ่ม Opec (องคก์ารประเทศผู้ส่งน� ้ามันเป็นสินคา้
ออก) เป็นผู้ก�าหนดราคาน� ้ามัน เมื่อน� ้ามันมีราคาสูงขึน้ จึงท�าให้ประเทศตะวนัตกบาง
ประเทศเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ

ปี 1986 นายกรฐัมนตรสีวเีดนโอลอฟ พาลเม่ (Olof Palme) ถูกลอบยิงเสียชีวติโดยจวบ
จนปัจจุบันน้ีก็ยังไม่ทราบตวัฆาตกร

ตน้ปี 1990 เป็นช่วงป่ันป่วนในยุโรป สวเีดนเกิดวกิฤตธนาคารและการเงิน หลายคนสูญ
เสียหน้าที่การงาน บรษัิทหลายแห่งไดปิ้ดตวัลง ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย

ปี 1994 ประชาชนสวเีดนไดล้งประชามตติดัสินใจ ใหป้ระเทศสวเีดนเข้าร่วมสหภาพยโุรป 
(EU)

เอกลักษณ์ของสวเีดนมีอะไรบ้าง
ชาติพันธ์ุสวเีดน	
ชาตพิันธุ์ คอื การสืบเชือ้สายมาจากกลุ่มชนบรรพบุรษุหรอืถิ่นฐานเดยีวกัน ชาตพิันธุ์
สวเีดนมาจากกลุ่มชนเจอมันนิก กลุ่มชนเจอมันนิกเป็นกลุ่มชาตพิันธุ์ทางตอนเหนือ
และตอนกลางของยุโรปเมื่อราว 500 ปีก่อนครสิตกาล
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วฒันธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังแตกตา่งกันไปตามแตล่ะกลุ่ม 
วฒันธรรมของสวเีดนยังพบเห็นได้ ในวฒันธรรมอื่นดว้ย เช่น ความช่ืนชอบใน
ธรรมชาต ิเป็นตน้

ภาษาสวเีดน

ภาษาสวเีดน เป็นภาษาที่พูดกันประมาณเก้าล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่ ใช้พูดกันในประเทศ
สวเีดน และฟินแลนดบ์างส่วน ภาษาสวเีดนมีความคล้ายคลึงกับภาษานอรเ์วย์และ
เดนมารก์ คนส่วนใหญ่ของสวเีดน นอรเ์วย์ และเดนมารก์สามารถเข้าใจภาษาของกัน
และกัน

ชนสวเีดนและศาสนา

สวเีดนเป็นประเทศที่แยกศาสนา ออกจากรฐัมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก หมายความวา่ 
ประชาชนไม่ไดนั้บถือศาสนาใดเป็นพิเศษอีกตอ่ไป ถึงแม้วา่สังคมสวเีดนจะสรา้งขึน้
ตามคา่นิยมทางครสิตศาสนาก็ตาม คา่นิยม คอื การเข้าใจวา่อะไรเป็นส่ิงที่ถูกตอ้งและ
เหมาะสมในชีวติ ทัง้น้ีสวเีดนยังมีพิธีกรรม และงานเฉลิมฉลองหลายอย่างที่ ไดร้บัมา
จากทางศาสนา อาทิ พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีลจุ่ม และงานศพ เป็นตน้

ประมาณรอ้ยละ 70 ของประชาชนสวเีดนทัง้หมด เป็นสมาชิกของศรสิตจักรแห่ง
สวเีดน แตม่ีคนจ�านวนน้อยที่ ไปสักการะที่ โบสถ์เป็นประจ�า เด็กที่เกิดในสวเีดน
ประมาณรอ้ยละ  60 รบัศีลจุ่มที่ โบสถ์ ชาวสวเีดนมากกวา่ครึง่เลือกที่จะแตง่งานนอก
โบสถ์ ส่วนพิธีศพมีประมาณ 80 เปอรเ์ซ็นตท์ี่จัดขึน้ในโบสถ์

แม้วา่ชาวสวเีดนหลายคนจะไม่นับถือศาสนา แตส่่วนใหญ่จะมีรปูแบบของความเช่ือ
หรอืความศรทัธาบางอย่าง ตวัอย่างเช่น ความเช่ือในความยุตธิรรม ประชาธิปไตย หรอื
สิทธิ์ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เป็นตน้ ความรกัในธรรมชาตเิป็นคา่นิยม และความ
เช่ือที่ส�าคญัของชาวสวเีดนอีกอย่างหน่ึง

ภาพ: Colourboxรองเท้าไม้วาดระบายสีดว้ยมือ
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ชาวสวเีดนและแอลกอฮอล์

กลางศตวรรษที่ 19 ชาวสวเีดนดืม่เหล้าโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ลิตรตอ่ปี การดืม่เหล้า
เป็นประจ�าทุกวนัเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา หลายคนเห็นวา่แอลกอฮอล์น้ันเป็นบ่อเกิด
ความเสียหายหลายอย่าง จึงรว่มมือกันรณรงคเ์พื่อไม่ ให้คนดืม่แอลกอฮอล์มากเกินไป 
โดยไดจ้ัดตัง้ขบวนการอย่างหน่ึงขึน้มาเรยีกวา่ nykterhetsrörelsen (ขบวนการตอ่ตา้น
การดืม่สุรา) ตัง้แตน้ั่นมาแอลกอฮอล์ ไดก้ลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ส�าคญัของ
สวเีดน 

ชาวสวเีดนและเวลา

สวเีดนจะให้ความส�าคญักับการตรงตอ่เวลา ถ้าหากคณุไดนั้ดหมายกับบุคคลใดเวลา 
14.00 น. เขาหรอืเธอผู้น้ันถือวา่คณุจะมาในเวลา 14.00 น. ตรง

ประเพณีและเทศกาลของสวเีดน
ประเพณี คอื ส่ิงที่คนนิยมปฏิบัตแิละเวยีนมาบรรจบเป็นประจ�า เทศกาลเป็นเหตกุารณ์
พิเศษและส�าคญั ซ่ึงมักนิยมฉลองกัน เช่น เทศกาลอีสเตอร ์ประเพณีและเทศกาลตา่ง 
ๆ ที่ฉลองกันในสวเีดนน้ันสืบเน่ืองมาจากศาสนา ประเพณีบางอย่างมีรากฐานมาจาก
ศาสนาครสิต ์ประเพณีบางอย่างสืบทอดกันมา จากยุคที่คนเคยนับถือเทพเจ้าหลายองค ์
เช่น เทพเจ้าธอร ์และโอดนิ ประเพณีและเทศกาลทางศาสนาในปัจจุบันน้ี โดยมากจะ
เป็นวนัหยุดที่ครอบครวัและเพื่อนฝูงไดพ้บปะกัน

ประเพณีท่ีส�าคัญ

มกราคม		

วนัขึน้ปี ใหม่ ตรงกับวนัที่ 1 มกราคมซ่ึงเป็นวนัหยุดราชการ หมายความวา่ คนส่วน
ใหญ่จะไดห้ยุดงาน คนืก่อนวนัปีใหม่เป็นวนัส่งท้ายปีเก่า ซ่ึงเป็นเวลาที่หลาย ๆ คนใน
สวเีดนจะเฉลิมฉลองกันเพื่อตอ้นรบัปีใหม่

กุมภาพันธ์

ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ โรงเรยีนของสวเีดน จะมีวนัหยุดโรงเรยีน หรอืวนัหยุดฤดหูนาว 
(sportlov) ดงัน้ันเด็ก ๆ จะไดห้ยุดเรยีนหน่ึงสัปดาห์ ในเดอืนกุมภาพันธ์หรอืมีนาคม
หลายคนนิยมรบัประทานขนมเซมล่ะ (semla) เป็นขนมปังกลมไส้ครมีอัลมอนดแ์ละ
ครมีสด ถือเป็นประเพณีอย่างหน่ึงในสมัยก่อน ที่มีการถือศีลอดในสวเีดน ก่อนการอด
อาหารน้ันจะเริม่ตน้ดว้ย การทานอาหารที่อุดมไปดว้ยไขมัน ผู้ถือศีลอดจะไม่ทานอะไร
เลยเป็นช่วงเวลาหน่ึงเพราะเหตผุลทางศาสนา เป็นตน้
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มีนาคมและเมษายน

เทศกาลอีสเตอร ์(påsk) จะฉลองกัน ในช่วงใดช่วงหน่ึงของเดอืนมีนาคมหรอืเมษายน 
เทศกาลอีสเตอรเ์ป็นเทศกาลของชาวครสิต ์เพื่อเฉลิมฉลองวนัร�าลึกถึงการสิน้พระชนม์
และการฟ้ืนคนืพระชนม์ชีพของพระเยซู ในปัจจุบันน้ีเทศกาลอีสเตอรเ์ป็นเทศกาลที่
คนส่วนใหญ่ฉลองรว่มกับเพื่อนฝูงและครอบครวั

ในอดตีจะมีธรรมเนียมถือศีลอด 40 วนัก่อนถึงวนัอีสเตอร ์เมื่อถึงวนัอีสเตอรผ์ู้คนจะ
เฉลิมฉลองดว้ยการรบัประทานอาหาร เพราะวา่การถือศีลอดสิน้สุดลง  ซ่ึงส่วนมากจะ
เป็นไข่ เป็นตน้ ดงัน้ีจึงท�าให้ชาวสวเีดนยังนิยมรบัประทานไข่กันมากในช่วงเทศกาลน้ี

ในระหวา่งเทศกาลอีสเตอรเ์ด็ก ๆ จะไดห้ยุดเรยีนหน่ึงสัปดาห์ซ่ึงเรยีกวา่ påsklov (วนั
หยุดอีสเตอร)์ ก่อนหน้าวนัอีสเตอรเ์ด็ก ๆ จะแตง่กายเป็นแม่มด (påskkäringar) แล้ว
ออกไปเคาะประตตูามบ้านเรอืนเพื่อกล่าวค�าอวยพรวา่ “glad påsk”

ในช่วงเทศกาลอีสเตอรช์าวสวเีดน จะประดบัประดาบ้านเรอืน ดว้ยของตกแตง่อีสเตอร์
จ�าพวกลูกไก่สีเหลือง ไข่ และกิ่งไม้ขนนกตา่ง ๆ ซ่ึงมักจะใช้กิ่งไม้จากตน้เบิรช์ ส่วนตรง
ปลายกิ่งจะตดิขนนกหลากสี

วนัที่ 30 เมษายนเป็นวนัฉลองฤดใูบไม้ผลิ (valborgsmässoafton) เพื่อตอ้นรบัฤดใูบไม้
ผลิ โดยจะก่อกองไฟขนาดใหญ่ตามสถานที่ตา่ง ๆ และรว่มกันขับรอ้งเพลงเกี่ยวกับฤดู
ใบไม้ผลิ

พฤษภาคม

วนัแรงงาน ตรงกับวนัที่ 1 พฤษภาคมเป็น เทศกาลส�าหรบัคนท�างาน ซ่ึงจัดขึน้ใน 

หลาย ๆ ประเทศ โดยเริม่ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 19 เป็นตน้มา วนัที่ 1 พฤษภาคมเป็นวนั
หยุดราชการ คนส่วนใหญ่ไดห้ยุดงานและโรงเรยีนปิด หลายคนรว่มเดนิขบวนเพื่อสิทธิ
ของแรงงาน วนัพระเยซูเสด็จขึน้สู่สวรรค ์(Kristi himmelsfärdsdag) จะมีขึน้หลังจาก
วนัอีสเตอร ์39 วนั โดยวนัน้ีจะเป็นการระลึกถึง วนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สู่สวรรค ์หลังจาก
ที่สิน้พระชนม์ วนัพระเยซูเสด็จสู่สวรรคเ์ป็นวนัหยุดราชการ คนส่วนมากไดห้ยุดงาน
และรา้นคา้จะปิดเป็นส่วนใหญ่

ช่วงเทศกาลอีสเตอรค์นนิยม
ตกแตง่ดว้ยกิ่งไม้ประดบัขนนก
หลากสี

ภาพ: Colourbox
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วนัมิดซัมเมอรอ์ีฟจะเป็นงานฉลองและรวมตวักันของญาตมิิตร

สิบวนัหลังจากวนัพระเยซูเสด็จขึน้สู่สวรรค ์จะเป็นวนัระลึกถึงการลงมาจุตขิองพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ (pingst) เทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาครสิต ์โดยทั่วไปคนนิยมเข้า
พิธีสมรสกันในช่วงวนัน้ี

มิถุนายน	

วนัที่ 6 เป็นวนัชาตสิวเีดน และเป็นวนัหยุดราชการ ในวนัชาตจิะมีคนส่วนหน่ึงแตง่กาย
ดว้ยชุดประจ�าชาต ิซ่ึงแตกตา่งกันไปตามท้องถิ่น

ตน้เดอืนมิถุนายนเด็ก ๆ จะไดห้ยุดปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น (วนัหยุดฤดรูอ้น) ก่อนปิดภาค

เรยีนฤดรูอ้น โรงเรยีนจะเริม่มีพิธีปิดภาคเรยีน ในชัน้เด็กเล็กจะมีผู้ปกครองมารว่มดว้ย

วนัมิดซัมเมอรอ์ีฟ (midsommarafton) จะเฉลิมฉลองในวนัศกุรเ์ป็นประจ�าทุกปี และ
เป็นวนัหยุดซ่ึงเป็นที่นิยมชมชอบกันมาก เทศกาลมิดซัมเมอร ์(midsommar) มีการ
ฉลองกันมายาวนานแล้ว ตัง้แตก่่อนที่สวเีดนจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาครสิต ์งาน
เทศกาลน้ี จะจัดขึน้ในวนัที่กลางวนัที่ยาวนานที่สุดของปี โดยมีความเช่ือวา่จะท�าให้
การเก็บเกี่ยวไดผ้ลด ีในวนัมิดซัมเมอรอ์ีฟจะมีการเตน้ร�าไปรอบ ๆ เสาพฤกษ์ เสาน้ี
จะตกแตง่หุ้มดว้ยใบไม้และช่อดอกไม้ หลายคนจะประดบัศีรษะดว้ยมงกุฏดอกไม้ 
เทศกาลมิดซัมเมอรน้ี์ จะมีการรบัประทานปลาเฮอรร์งิ ปลาแซลมอน มันฝรัง่ และสต
รอเบอรร์ีก่ันเป็นธรรมเนียม

ภาพ: Colourbox
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มิถุนายนและสงิหาคม

ในสวเีดนมีหลายคนที่ลาพักรอ้นในเดอืนมิถุนายนหรอืสิงหาคม โรงเรยีนจะเริม่เปิด
เทอมอีกครัง้ราว ๆ วนัที่ 20 สิงหาคม ปลายเดอืนสิงหาคมจะมีธรรมเนียมงานเลีย้ง
กุ้งเครย์ฟิช (kräftskiva) ซ่ึงเป็นงานฉลองรบัประทานกุ้งเครย์ฟิชตม้ และมักจะดืม่
เหล้าแก้วเล็ก ๆ ที่เรยีกวา่ nubbe หรอื snaps พรอ้มกับรอ้งเพลงช่ือ nubbevisor หรอื 
snapsvisor

กันยายนและตุลาคม

เดอืนกันยายนจะไม่มีเทศกาลที่ส�าคญั แตช่่วงปลายเดอืนตลุาคม หรอืตน้เดอืน
พฤศจิกายนโรงเรยีนจะปิด และเด็ก ๆ ไดห้ยุดเรยีนหน่ึงสัปดาห์ เรยีกวา่ höstlov (วนั
หยุดฤดใูบไม้รว่ง)

31 ตลุาคม เป็นวนัฮาโลวนีตามปกตเิด็ก ๆ จะแตง่แฟนซีแล้วพากันไปเคาะตามประตู
บ้าน เพื่อขอขนมลูกกวาด หลายคนซือ้ฟักทองแล้วจุดเทียนวางข้างใน ฮาโลวนีเป็น
ประเพณีที่คอ่นข้างใหม่ที่สวเีดน ประเพณีน้ีมาจากประเทศสหราชอาณาจักร

พฤศจิกายน

วนั Alla helgon หรอื  All Saint เป็นวนัส�าคญัทางศาสนาที่จัดขึน้เพื่อระถึงถึงนักบุญ
ทัง้หมด โดยจะฉลองระหวา่งวนัที่ 31 ตลุาคม ถึงวนัที่ 6 พฤศจิกายน วนัน้ีจะเป็นวนั
เทศกาลของชาวครสิตซ่ึ์งระลึกถึงผู้ที่เสียชีวติไปแล้ว หลายคนในสวเีดนจะไปที่สุสาน
ของญาตพิี่น้องและผองเพื่อนเพื่อท�าพิธีจุดเทียนร�าลึก

งานเทศการมิดซัมเมอรท์ี่ Nääs ภาพ: Bianca Rösner
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ซานตาครอสและบ้านขนมปังขิงเป็นส่วนหน่ึงของเทศกาลครสิตม์าส

ธันวาคม	

ธันวาคมเป็นเดอืนของเทศกาลครสิตม์าส ครสิตม์าสเป็นเทศกาลหน่ึงของชาวครสิตท์ี่
จัดฉลองเพื่อระลึกถึงการสิน้พระชนม์ของพระเยซู

วนัที่ 13 ธันวาคมเป็นวนันักบุญลูเซีย (Luciadagen) นักบุญลูเซียเป็นหญิงพรมจารชีาว
อิตาลี ซ่ึงถูกฆ่าและยอมพลีชีพเพื่อปกป้องศาสนา (มรณสักขี) ในสวเีดนจะเฉลิมฉลอง
วนันักบุญลูเซียเพื่อให้แสงสวา่งคนืกลับมาหลังสิน้ฤดหูนาว เด็ก ๆ ตามโรงเรยีนจะแตง่
กายดว้ยชุดขาวและรอ้งเพลงพิเศษเกี่ยวกับนักบุญลูเซียและครสิตม์าส

ก่อนหน้าสองสามวนัวนัครสิตม์าสอีฟโรงเรยีนจะเริม่ปิด เน่ืองจากเป็นวนัหยุดเทศกาล
ครสิตม์าส และเด็ก ๆ ไดห้ยุดเรยีนจนถึงตน้เดอืนมกราคม

วนัที่ 24 ธันวาคมเป็นวนัครสิตม์าสอีฟ ส�าหรบัครสิตม์าสน้ันเป็นเทศกาลที่คนส่วนใหญ่
ไดห้ยุดงานและเฉลิมฉลองกับครอบครวั มีธรรมเนียมการรบัประทานอาหารส�าหรบั
ครสิตม์าสโดยเฉพาะ เช่น ปลาเฮอรร์งิ แซลมอนรมควนั มันฝรัง่ แฮม มีทบอล ไส้กรอก
ขนาดเล็ก ข้าวตม้นม และมีการให้ของขวญักัน (julklappar)

หลาย ๆ ครอบครวัจะมีตน้ครสิตม์าส โดยจะประดบัดว้ยไฟ ลูกบอลครสิตม์าส และรุง้ฟู
ไปตามกิ่ง ใตต้น้มักจะวางบรรดาของขวญัตา่ง ๆ ไว้

วนัที่ 6 มกราคมจะเป็นวนัสมโภชพระครสิตแ์สดงองค ์(trettondagen) เป็นวนัหยุด
ราชการ วนัที่ 13 มกราคมถือเป็นวนัสิด้สุดเทศกาลครสิตม์าส ดงัน้ันจึงมักจะเก็บของ
ตกแตง่ครสิตม์าสออกและทิง้ตน้ครสิตม์าส

ภาพ: Colourbox
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เทศกาลอ่ืน	ๆ
เทศกาลอื่น ๆ ที่มี ในสวเีดน ส่วนหน่ึงจะเป็นการเฉลิมฉลองในบางช่วงส�าคญัของ
ชีวติ และส่วนอื่น ๆ จะเป็นเทศกาลของผู้ที่ โยกย้ายมาอยู่สวเีดน ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่าง
เทศกาลที่มีฉลองเช่นกันในสวเีดน

รอมฎอน

รอมฎอนเป็นการถือศีลอดเป็นเวลาหน่ึงเดอืนของชาวมุสลิม มุสลิมผู้ ใหญ่ที่ถือศีลอด
จะงดรบัประทานอาหาร ดืม่ สูบบุหรี ่หรอืมีเพศสัมพันธ์ โดยเริม่ตัง้แตพ่ระอาทิตย์ขึน้
จนถึงพระอาทิตย์ตก รอมฎอนจะปิดท้ายเทศกาลดว้ยงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ช่ือวา่  
Id al-fitr (อีดลุฟิฏร)ิ หญิงตัง้ครรภ์หรอืให้นมบุตรไม่ตอ้งถือศีลอด เพราะไม่เป็นผลดี
ตอ่แม่และเด็ก ส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วยก็ ไม่ควรให้ถือศีลอดเช่นกัน

โนรสู

โนรซู (Nouruz) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวเปอรเ์ซีย ชาวเคริด์ และชาวอัฟ
กัน เป็นตน้ ในสวเีดนเราเรยีกโนรซูวา่ เป็นวนัปีใหม่ของชาวเปอรเ์ซียหรอืชาวเคริด์ ซ่ึง
จะตอ้นรบัฤดใูบไม้ผลิดว้ยเทศกาลโนรซู ปกตเิทศกาลน้ีจะจัดขึน้ในวนัวสันตวษุิวตั ซ่ึง
เป็นวนัที่กลางวนัและกลางคนืนานเท่ากัน ส่วนมากจะเป็นปลายเดอืนมีนาคม โดยจะ
จัดขึน้เป็นเวลา 18 วนั มีการเฉลิมฉลองพรอ้มดว้ย อาหารและความสุข และยังมีการจุด
กองไฟเล็ก ๆ เพื่อกระโดดข้าม

เทศกาลท่ีเฉลิมฉลองในช่วงต่าง	ๆ	ชีวติ

พิธีศลีจุ่ม

ในสวเีดนมีเด็กรบัศีลจุ่มที่ โบสถ์ประมาณ 60 เปอรเ์ซ็นตข์องจ�านวนเด็กทัง้หมด ทัง้น้ี
ยังมีธรรมเนียมที่พ่อแม่จะตัง้ช่ือลูก ในพิธีการฉลองน้ีดว้ยซ่ึงเรยีกวา่ namngivnings-

ceremoni (พิธีตัง้ช่ือ) หลังท�าพิธีศีลจุ่มหรอืพิธีการตัง้ช่ือแล้ว จะจัดงานฉลองที่บ้านกับ
ญาตแิละเพื่อนฝูง โดยจะแขกเหรือ่ที่มางานจะมอบของขวญัให้เด็กไวเ้ป็นที่ระลึก

พิธีศลีมหาสนิท

พิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่จัดขึน้ที่ โบสถ์ พิธีศีลมหาสนิทน้ีเป็นการยืนยันของการ
รบัศีลจุ่ม โดยมากเด็กจะเข้ารบัศีลมหาสนิทเมื่อมีอายุ 14 ปีจะ ในสมัยก่อนจะมีเด็กเข้า
รบัศีลมหาสนิทมากกวา่ปัจจุบัน การเข้ารบัศีลมหาสนิทจะสิน้สุดดว้ยพิธีกรรมในโบสถ์ 
หลังจากน้ันครอบครวัจะมีงานฉลองกับญาตแิละเพื่อนฝูง ผู้ที่เข้ารบัศีลมหาสนิทมักจะ
ไดร้บัของขวญัเป็นธรรมเนียม
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งานเลีย้งสมรส

ผู้ที่สมรสโดยส่วนใหญ่จะจัดงานเลีย้งฉลองสมรสกับบรรดาญาตพิี่น้องและเพื่อนฝูง 
แขกเหรือ่ที่มางานจะอยู่เป็นพยานในพิธีสมรส หลังจากเสรจ็พิธี ในส่วนน้ีแล้วก็จะตาม
ดว้ยการงานเลีย้งอาหารค�า่ และงานเลีย้งเตน้ร�า โดยมากคูบ่่าวสาวมักจะไดร้บัของขวญั
จากแขกเหรือ่

วนัเกิด

หลาย ๆ คนในสวเีดนจะท�าการฉลองเมื่อถึงวนัเกิดตวัเอง ในวนัครบรอบวนัเกิดของ
เด็กมักจะมีการจัดงานเลีย้ง (kalas) ให้เด็กกับเพื่อน ๆ ในงานน้ีเด็ก ๆ จะเล่นกัน รบั
ประทานเคก้ และเจ้าของวนัเกิดจะไดร้บัของขวญั 

ส�าหรบัวนัครบรอบวนัเกิดของผู้ ใหญ่ ก็จะจัดฉลองดว้ยเช่นเกัน เพื่อนสนิทและญาตพิี่
น้องจะให้ของขวญัเจ้าของวนัเกิด มีหลายคนที่ฉลองวนัเกิดอย่างพิเศษสุดเมื่อครบรอบ
ในแตล่ะสิบปี เช่น ครบ 50 ปี 

งานศพ

เมื่อคนสียชีวติจะจัดงานศพขึน้ที่ โบสถ์หรอืวหิาร วหิารเป็นอาคารเล็ก ๆ หรอืเป็นห้อง
ที่ ใช้แทนโบสถ์

งานเลีย้งสมรส ภาพ: Colourbox
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2. การอยู่อาศัยในสวเีดน
 สารบัญ

 ภูมิศาสตร ์เศรษฐกิจการคา้ และโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ประชากร

 การเคหะและที่อยู่อาศัย

 ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาต ิและความยั่งยืนของระบบนิเวศ

 วธิีการด�าเนินงานของเทศบาล

 การบรหิารเงินภายในครวัเรอืน

 บุคคลทุพพลภาพ

 ความปลอดภัย

ลักษณะเฉพาะทางภูมิประเทศของสวเีดน ภาพ: Maria Nobel
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แผนที่ประเทศสวเีดนและประเทศเพื่อนบ้าน

ภูมิศาสตร ์เศรษฐกิจการคา้ และ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน
สวเีดน เป็นประเทศที่ตัง้อยู่ ในยุโรปตอนเหนือ บนคาบสมุทรแสกนดเินเวยีทางทิศ
ตะวนัออก สวเีดนเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาคนอรด์กิ

สวเีดนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และทอดตวัเป็นแนวยาว โดยมีระยะทางจากเหนือ
จรดใต ้1,600 กิโลเมตร และจากตะวนัตกจรดตะวนัออก 500 กิโลเมตร มีพืน้ที่ทัง้หมด 
450,000 ตารางกิโลเมตร

สวเีดนแบ่งออกเป็นสามภาค ไดแ้ก่ Götaland คอื ภาคใต ้Svealand คอื ภาคกลาง  
และ Norrland คอื ภาคเหนือ 

และสวเีดนยังแบ่งออกเป็น 25 เขต และ 21 มณฑล

ภาพ: Colourbox
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ภาพ: Maria Nobel

เทศบาล
มณฑลแบ่งออกเป็น 290 เทศบาล ซ่ึงเทศบาลจะมีอิสระในการบรหิารงานมาก เทศบาล
ที่ ใหญ่สุดสามแห่ง คอื เทศบาลสตอกโฮล์ม (Stockholm) เทศบาลโกเธนเบิรก์ 
(Göteborg) และเทศบาลมัลเม่อ (Malmö) 

ลักษณะธรรมชาติและภูมิอากาศ
ลักษณะธรรมชาตแิละอากาศของสวเีดนมีความแตกตา่งกันอย่างมากระหวา่งภาค
เหนือและภาคใต ้ธรรมชาตมิีลักษณะที่สลับกันไปทัง้ป่าไม้ ทุ่งนา ชายฝ่ัง และเทือกเขา

สวเีดนมี 4 ฤด ูไดแ้ก่ ฤดใูบไม้ผลิ ฤดรูอ้น ฤดใูบไม้รว่ง และฤดหูนาว ภูมิอากาศของ
สวเีดนไดร้บัอิทธิพลจากกระแสน� ้าอุ่นกัลฟ์สตรมีในมหาสมุทรแอตแลนตกิ จึงท�าให้
สวเีดนอุ่นกวา่ประเทศอื่น ๆ ทางตอนเหนือ

ในฤดหูนาว ทางภาคเหนือของประเทศมีสภาพอากาศมืดครึม้ หนาวจัดและยาวนาน 
ช่วงฤดรูอ้นในบางพืน้ที่ของขัว้โลกเหนือจะเกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคนื ซ่ึง
หมายความวา่ พระอาทิตย์ ไม่ตกดนิ

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศสวเีดนช่ือ Kebnekaise มีความสูง 2,117 เมตรเหนือระดบัน� ้า
ทะเล ลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือของสวเีดน จะปกคลุมไปดว้ยภูเขา ป่าไม้ และ
ทะเลสาบ แม่น� ้า Norrland หลายสายใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน� ้า

ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของสวเีดน ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย พืน้ดนิ และป่า
ไม้ โดยที่น่ีมีทะเลสาบขนาดใหญ่สามแห่งไดแ้ก่ ทะเลสาบ Vänern ทะลสาบ Vättern 
และ ทะเลสาบ Mälaren

ภาคใตข้องสวเีดนมีลักษณะภูมิประเทศประกอบดว้ย พืน้ที่เกษตรกรรม และพืน้ที่ราบ
เป็นส่วนใหญ่ ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกและตะวนัออก มีหมู่เกาะและชายทะเลที่สวยงามอยู่
มากมาย เกาะใหญ่ที่สุดสองเกาะช่ือวา่ Öland และ Gotland ซ่ึงตัง้อยู่ดา้นชายฝ่ังตะวนั
ออกทางตอนล่างของกรงุสตอกโฮล์ม

สตรอเบอรร์ี่
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ทรพัยากรธรรมชาติ
พืน้ที่ของสวเีดนประมาณ 7.5 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นพืน้ที่เกษตรกรรม ในปัจจุบันมีประชากร
น้อยกวา่ 5 เปอรเ์ซ็นตท์ี่ท�างานในภาคเกษตรกรรม

การเพาะปลูกส่วนใหญ่ ในปัจจุบันจะเป็นธัญพืช พืชอาหารสัตว ์มันฝรัง่ พืชน� ้ามัน และ
หัวบีทน� ้าตาล เกษตรกรรมที่ส�าคญัอย่างหน่ึงของสวเีดน คอื การผลิตนม

พืน้ที่ของประเทศสวเีดนมากกวา่ครึง่ปกคลุมดว้ยป่าไม้ ส่วนมากเป็นพวกไม้ตระกูล
สน- ไฟฟ้าและความรอ้น- มากจากพลังงานน� ้า พลังงานนิวเคลียร ์และการน�าเข้า
น� ้ามัน นอกจากน้ียังใช้พลังงานลมอีกส่วนหน่ึงดว้ย

เศรษฐกิจการค้า
การคา้ขายกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป มีความส�าคญัตอ่สวเีดนมาโดยตลอด เน่ืองจากใน
ศตวรรษที่ 20 สวเีดนเริม่มีอุตสหกรรมหนัก จึงขายสินคา้ให้แก่ประเทศอื่น ๆ เพิ่มมาก
ขึน้ สินคา้ส่วนใหญ่เป็นไม้ กระดาษ เหล็กกล้า และเหล็ก หลังจากก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 
20 ได้ ไม่นาน สวเีดนก็เริม่ขายสินคา้ผลิตส�าเรจ็รปูจ�าพวก รถยนต ์โทรศัพท์ รถบรรทุก 
ตลับลูกปืนเม็ดกลม และเครือ่งมือตา่ง ๆ ปัจจุบันน้ีสินคา้หลายอย่างไม่ไดผ้ลิตใน
สวเีดนเหมือนแตก่่อน สินคา้ส่วนมากจะท�าการผลิตในประเทศอื่น แตจ่ัดจ�าหน่ายโดย
บรษัิทของสวเีดน ตวัอย่างเช่น เฟอรนิ์เจอร ์และเสือ้ผ้า นอกจากน้ีสวเีดนยังมีบรษัิท
เปิดใหม่ ในกลุ่มธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคมและไอที หลายบรษัิทดว้ยกัน

โครงสรา้งพืน้ฐาน
สวเีดนมีเครอืข่ายถนนมากมายหลายสาย โดยเฉพาะในเขตบรเิวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่
หนาแน่น รถไฟส่วนใหญ่จะมีอยู่รอบกรงุสตอกโฮล์ม โกเธนเบริก์ และตอนใตข้อง
สวเีดน ส่วนทางภาคเหนือของสวเีดน ไม่คอ่ยมีรถไฟมากนัก โดยปกตคินในแถบน้ี
จะเดนิทางดว้ยรถโดยสารประจ�าทาง หรอืรถส่วนตวักันเป็นส่วนมาก ส�าหรบัผู้ที่เดนิ
ทางไกลภายในประเทศ อาจจะเดนิทางโดยเครือ่งบิน ท่าอากาศยานหรอืสนามบิน
ส่วนมากจะอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อารล์ันดา ตัง้อยู่นอกกรงุ
สตอกโฮล์มเป็นสนามบินที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชาวสวเีดนทางตอนใตส่้วนใหญ่จะใช้
ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ในประเทศเดนมารก์
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ภาพ: Colourboxรถไฟ Öresund (เออเรซุนด)์
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ประชากร
สวเีดนมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 9.5 ล้านคน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอัตราจ�านวน
ประชากรสวเีดนไดเ้พิ่มสูงขึน้ อันเป็นผลมาจากมีการรอพยพย้ายถิ่นมากขึน้และคน
มีอายุยืนมากขึน้ 
อายุขัยโดยเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ 83 ปี และของผู้ชายอยู่ที่ 79 ปี

ประชากรสวเีดนโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในตวัเมือง ส่วนประชากรในชนบทมีจ�านวนลด
ลงเรือ่ย ๆ

ชนกลุ่มน้อยในสวเีดนและภาษาของชนกลุ่มน้อย
ในสวเีดนมีชนกลุ่มน้อยห้าเชือ้ชาตทิี่ ไดร้บัการรบัรองอย่างเป็นทาง ไดแ้ก่ ชาว
ยิว (judar) ชาวโรมาหรอืยิปซี (romer) ชาวซามิ (samer) ชาวฟินแลนด์ ในสวเีดน 
(sverigefinnar) และชาวทูรเ์นดอลเลอร ์(tornedalingar)

ภาษาของชนกลุ่มน้อยตามประวตัศิาสตร ์ไดแ้ก่ ภาษายิว (jiddisch) ภาษาโรมานีหรอื
ยิปซี (romani chib) ภาษาซามิ (samiska) ภาษาฟินแลนด ์(finska) และภาษา 
เมแอนเคยีลิ (meänkieli)

ตดัตอ่ภาพโดย: Maria Göransson
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ปัจจัยรว่มของชนกลุ่มน้อย คอื เป็นกลุ่มชนที่ ไดต้ัง้รกรากอยู่ ในสวเีดนมาเป็นเวลานาน
แล้ว และเป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เดน่ชัด นอกจากน้ีพวกเขามีศาสนา ภาษา หรอื
เอกลักษณ์ทางวฒันธรรม และปราถนาที่จะด�ารงรกัษาเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้

ชาวซามิ (samer) เป็นกลุ่มชนเพียงกลุ่มเดยีวที่ ไดร้บัการรบัรอง ให้เป็นชนพืน้เมือง
ของสวเีดน ชาวซามิอาศัยอยู่ ในสวเีดน นอรเ์วย์ ฟินแลนด ์และรสัเซีย ในสวเีดนมี
จ�านวนประชากรชาวซามิราว 20,000 คน ชาวซามิมีอาชีพที่เก่าแก่ดัง้เดมิดว้ยการเลีย้ง
กวางเรนเดยีร ์ล่าสัตว ์หาปลา และหัตกรรม 

ทางรฐับาลมีการปฏิบัตงิานดา้น การเสรมิสรา้งสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย ให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้

กวางเรนเดยีร์ ภาพ: Colourbox



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län40 | สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน

ที่อยู่อาศัย
เทศบาลบางแห่ง จะหาห้องชุดไดค้อ่นข้างง่าย แต่ ในบางแห่งก็หาไดย้าก เทศบาลหลาย
แห่งมีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดมากกวา่ประเภทอื่น ๆ 

การหาท่ีอยู่อาศยัในเขตเมืองใหญ่
ในเขตเมืองใหญ่ จะหาที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดไดย้ากมาก บางเขตเป็นที่นิยมอย่างสูง 
จึงท�าให้หาที่อยู่อาศัยในเขตดงักล่าวไดย้ากขึน้เป็นพิเศษ

ผู้ที่อพยพย้ายถิ่นมาใหม่หลายคน เลือกที่จะอยู่ตามเมืองใหญ่ ซ่ึงในเมืองใหญ่ ๆ เหล่าน้ี
จะมีนักศึกษาที่ตอ้งการหาที่อยู่อาศัยเช่นเดยีวกัน การแบ่งให้เช่าหรอืการให้เช่าช่วงจึง
เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา

ตามเขตเมืองรอบนอก อาจจะหาห้องชุดไดง้่ายกวา่ และโดยมากจะมีรถไฟหรอืรถ
โดยสารประจ�าทางเช่ือมตอ่เป็นอย่างดสี�าหรบัผู้ที่เดนิทางเข้าเมือง

ประเภทต่าง	ๆ	ของท่ีอยู่อาศยั	-	สทิธ์ิการเช่า	กรรมสทิธ์ิห้องชุด	
และสทิธ์ิการเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยมีประหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นห้องชุดหรอืบ้าน คณุสามารถเช่าห้องชุด
จากเจ้าของตกึไดซ่ึ้งเรยีกวา่เป็น สิทธิ์การเช่า คณุสามารถซือ้ห้องชุดไดซ่ึ้งจะเรยีกวา่ 
กรรมสิทธิ์ห้องชุด และหากคณุซือ้บ้านจะเรยีกวา่ สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

ภาพ: Colourboxอาคารประเภทห้องชุด
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สทิธ์ิการเช่า
หากคณุเป็นผู้ครอบครองสิทธิ์การเช่า หมายถึง คณุเช่าห้องชุดน้ันจากเจ้าของ ผู้เป็น
เจ้าของส่วนมากจะเป็นบรษัิท บรษัิทที่เป็นเจ้าของอาจจะเป็นบุคคลหรอืเทศบาลก็ได้

หากคณุหรอืแขกของคณุท�าข้าวของในห้องชุดเสียหาย คณุจะตอ้งจ่ายคา่ซ่อมแซม ถ้า
สาเหตทุี่ข้าวของช�ารดุเสียหายน้ัน เป็นเพราะการสึกหรออันเน่ืองมาจากการใช้งานตาม
ปกต ิในกรณีน้ีเจ้าของควรจะด�าเนินการซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนใหม่ ให้ ตวัอย่างเช่น เตา
ท�าอาหารอาจจะเก่าเกินไปจนใช้งานไม่ไดอ้ีก คณุควรคยุกับเจ้าของเพื่อตกลงกันวา่ใคร
จะเป็นผู้จ่าย

หากคณุท�าสัญญาเช่าห้องชุดมือหน่ึง คณุมีสิทธิ์อาศัยอยู่ ในห้องชุดน้ันไดน้านเท่าที่คณุ
ตอ้งการ หากคณุตอ้งการย้ายออก โดยมากคณุจะตอ้งแจ้งผู้ ให้เช่าทราบและจ่ายคา่เช่า
ตอ่ไปอีกสามเดอืน ซ่ึงเรยีกวา่ การบอกกล่าวล่วงหน้า หรอืการแจ้งล่วงหน้า หากคณุมี
สัญญาเช่าห้องชุดมือหน่ึง คณุสามารถแลกเปลี่ยนห้องกับผู้เช่าคนอื่นได ้แตต่อ้งไดร้บั
การอนุญาตจากเจ้าของก่อน นอกจากน้ีในการปรบัปรงุห้องชุดหรอืบ้าน (ทรพัย์สิน) ที่
คณุเช่าอยู่ เจ้าของจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตดัสินใจ หากคณุอยากปรบัปรงุห้องชุดใหม่คณุควร
ขออนุญาตจากเจ้าของก่อน

ศาลคุ้มครองการเช่า
ศาลคุม้ครองการเช่า เป็นศาลประเภทหน่ึงที่ช่วยตดัสินในกรณีมีข้อพิพาทระหวา่ง
ผู้เช่าและเจ้าของ ศาลน้ีมีอยู่ 8 แห่งทั่วประเทศ โดยตัง้อยู่ ใน Stockholm, Västerås, 
Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall และ Umeå

ศาลคุม้ครองการเช่า จะตดัสินข้อพิพาทในบางประเด็น ที่ผู้เช่าและเจ้าของไม่สามารถ
ตกลงกันได ้เช่น หากผู้เช่าปล่อยเช่าช่วง หากคณุตอ้งการความช่วยเหลือ ศาลคุม้ครอง
การเช่าจะช่วยตอบปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่บังคบัใช้ ในการ
เช่า คณุสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่เวบ็ไซต ์www.hyresnamden.se

กรรมสทิธ์ิห้องชุด
การที่จะอยู่อาศัยในห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์ จะตอ้งมีการลงทุน น่ันหมายความวา่ คณุจะ
ตอ้งซือ้กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรว่ม (อาคารชุด) ซ่ึงจะท�าให้คณุเป็นสมาชิกคณะ
กรรมการนิตบิุคคลและใช้ประโยชน์จากห้องชุดได้

สมาชิกของคณะกรรมการนิตบิุคคล มีอ�านาจตดัสินใจเกี่ยวกับตวัตกึหรอือาคาร เช่น 
การปรบัปรงุ และการท�าความสะอาด ทัง้น้ีคณะกรรมการนิตบิุคคล จะก�าหนดดว้ยวา่
จะใช้ประโยชน์พืน้ที่ส่วนกลางอย่างไร (เช่น ห้องซักผ้า และห้องทิง้ขยะ)

การถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จะท�าให้คณุมีสิทธิ์ที่จะทาสี ปรบัปรงุ และตดิตัง้ตา่ง ๆ ภายใน
ห้องชุดของคณุไดต้ามตอ้งการ
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นิตบิุคคลบางแห่ง เป็นขององคก์รขนาดใหญ่ เช่น HSB หรอื Riksbyggen นิตบิุคคล 
อื่น ๆ เป็นนิตบิุคคลที่มีขนาดเล็กและเฉพาะตวั นิตบิุคคลทัง้หมดจะดแูลการเงินของ
ตวัเอง เมื่อคณุอาศัยอยู่ ในอาคารที่เป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด คณุจะตอ้งจ่ายคา่ส่วนกลาง
แก่นิตบิุคคลทุกเดอืน หากคณุกู้เงินมาซือ้ห้องชุด คณุก็จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้และผ่อน
ช�าระหน้ีให้ธนาคารอีกตา่งหาก

สทิธ์ิการเป็นเจ้าของ
ในสวเีดนมีห้องชุดไม่มากนัก ที่มีการถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่จะถือกรรมสิทธิ์
ห้องชุดและสิทธิ์การเช่า โดยมากสิทธิ์การเป็นเจ้าของจะไดม้าเมื่อคณุอยู่บ้าน หรอื 

ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตวัคณุเองเป็นเจ้าของและเป็นผู้รบัผิดชอบ

บางครัง้จะมีการจัดตัง้นิตบิุคคล ส�าหรบัหมู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ขึน้มา นิตบิุคคลจะรบัผิด
ชอบพืน้ที่ส่วนกลาง เช่น ถนน สนามเด็กเล่น และสนามหญ้า โดยทุกคนที่อาศัยอยู่ ใน
หมู่บ้านน้ีจ่ายคา่ใช้จ่ายส่วนกลาง

วธีิหาห้องชุด
ส�านักงานการเคหะมีอยู่ ในหลาย ๆ เมือง และมักจะมีเวบ็ไซตบ์นอินเตอรเ์น็ตที่คณุ
สามารถสมัครลงทะเบียนและคน้หาห้องวา่งได้

หลังจากคณุสมัครแล้วคณุจะตอ้งเข้าเวบ็ไซตน้ี์อยู่เป็นประจ�าเพื่อดปูระกาศใหม่ ๆ ซ่ึง
ถ้าคณุสนใจห้องวา่งที่ประกาศไวก็้สามารถแจ้งความตอ้งการไว้ ได้

เมื่อครบก�าหนดวนัให้แจ้งความสนใจแล้ว เจ้าของผู้ ให้เช่าจะท�าการเลือกผู้เช่าและให้
มาดหู้อง

เมื่อคณุดหู้องแล้ว คณุจะตอ้งตอบเจ้าของวา่ตอ้งการเช่าหรอืไม่ หากคณุตอ้งการเช่า 
เจ้าของจะตดิตอ่กับคณุเพื่อท�าสัญญาเช่าห้องชุดมือหน่ึง

หากมีผู้สนใจเช่าห้องชุดห้องเดยีวกันหลายน เจ้าของผู้ ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เช่า ผู้ที่
เป็นเจ้าของห้องชุดหรอืเจ้าของบ้าน (ผู้ ให้เช่า) จะเป็นผู้ตดัสินใจเลือกเองเสมอวา่จะ
ท�าสัญญาเช่ากับใคร ส�านักงานการเคหะไม่สามารถตดัสินใจได้

ประวติัการผิดนัดช�าระ	(ติดเครดิตบูโร)
หากคณุมีประวตักิารผิดนัดช�าระ จะท�าให้คณุหาเช่าห้องชุดไดย้ากขึน้ ผู้ ให้เช่าส่วน
มากไม่อยากจะปล่อยเช่าให้กับคนที่มีประวตักิารผิดนัดช�าระ
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เคล็ดลับส�าหรบัผู้ท่ีก�าลังต้องการหาห้องชุด
ในบางครัง้การสมัครลงทะเบียน เพื่อหาห้องชุดกับทางส�านักงานการเคหะ อย่างเดยีว
น้ันคงจะไม่พอ การแจ้งความสนใจ โดยตดิตอ่กับผู้ ให้เช่าโดยตรง อาจจะเป็นความคดิ
ที่ดก็ี ได ้ส่วนมากผู้ ให้เช่ารายใหญ่จะมีเวบ็ไซต ์โดยคณุสามารถสมัครลงทะเบียนได ้

การตดิตอ่เพื่อขอความช่วยเหลือเป็นความคดิที่ดเีสมอ คณุสามารถสอบถามเพื่อขอช่ือ
และที่อยู่ของผู้ ให้เช่าจากเพื่อน ๆ หรอืคนรูจ้ักที่เช่าอยู่ โดยคณุสามารถเอ่ยถึงเพื่อนของ
คณุที่เช่าอยู่แล้วกับเจ้าของผู้ ให้เช่าได้

วธิีการหาห้องชุดอื่น ๆ อาจจะเป็น การตดิประกาศตามรา้นคา้ ห้องสมุด โถงบันได หรอื
ตามที่ตา่ง ๆ ที่มีกระดานป้ายตดิประกาศ

นอกจากน้ีคณุยังสามารถหาห้องชุดได ้ตามประกาศห้องในหน้าหนังสือพิมพ์ตา่ง ๆ 
และตามอินเตอรเ์น็ตที่คณุสามารถเช่าช่วงห้องชุดได ้ถึงแม้วา่จะไม่ ใช่เป็นการเช่า
โดยตรงจากผู้ ให้เช่า แตเ่ป็นการเช่าตอ่จากผู้เช่าอีกทอดหน่ึง

ภาพ: Colourbox
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การแจ้งย้ายท่ีอยู่
เมื่อคณุย้ายที่อยู่ คณุจะตอ้งแจ้งที่อยู่ ใหม่ตอ่ Skatteverket (กรมสรรพากร) การแจ้ง
ย้ายกับทางกรมสรรพากรไม่เสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ หากคณุตอ้งการให้ ไปรษณีย์ส่งพัสด ุ
หรอืจดหมาย ไปยังที่อยู่ ใหม่ของคณุ (การส่งตอ่ทางไปรษณีย์) จะมีคา่ใช้จ่ายพิเศษ คณุ
สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ และแจ้งให้มีการส่งตอ่ทางไปรษณีย์ ไดท้ี่เวบ็ไซตข์อง Svensk 
adressändring คอื www.adressandring.se

การให้เช่าช่วงและการแบ่งให้เช่า
การให้เช่าช่วง หมายความวา่ บุคคลที่ท�าสัญญาเช่ามือหน่ึง (เช่าโดยตรงกับผู้ ให้เช่า) ให้
ผู้อื่นมาเช่าห้องชุดของตน

โดยการให้เช่าช่วงน้ี จะตอ้งไดร้บัอนุญาต จากเจ้าของผู้ ให้เช่าเสียก่อน ถ้าผู้ ให้เช่าไม่
ตอ้งการให้เช่าช่วง คณุสามารถขอใบอนุญาต จากศาลคุม้ครองการเช่าได ้หากท่านให้
เช่าช่วงโดยไม่มี ใบอนุญาตจากผู้ ให้เช่า คณุอาจจะถูกบังคบัให้ออกจากห้องชุดดงักล่าว

การเช่าช่วง

ถ้าคณุตอ้งการเช่าช่วงห้องชุด ที่ส�าคญัคณุควรตรวจสอบวา่เจ้าของอนุญาตให้เช่าช่วง
หรอืไม่ โปรดจ�าไวว้า่ตอ้งมีการท�าสัญญาก่อนที่จะเช่า โดยสัญญาน้ีเป็นสัญญาที่ลงนาม
ระหวา่งผู้เช่ามือหน่ึงกับคณุซ่ึงเป็นผู้เช่าช่วง หากคณุไม่ไดท้�าสัญญา ผู้เช่ามือหน่ึงอาจ
จะบังคบัให้คณุย้ายออกได้

ภาพ: Maria Nobel
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การแบ่งห้องชุดให้เช่า	-	การให้ผู้อ่ืนเช่าพักอยู่ด้วย

หากคณุตอ้งการแบ่งห้องชุดให้เช่า เช่น ให้ผู้อื่นเช่าพักห้องใดห้องหน่ึง คณุไม่จ�าเป็น
ตอ้งขออนุญาตจากเจ้าของ แตค่ณุสามารถแบ่งให้เช่าไดก็้ตอ่เมื่อ คณุถือสัญญาเช่ามือ
หน่ึง และผู้ที่ถือสัญญามือหน่ึง จะตอ้งอาศัยอยู่ ในห้องชุดน้ันดว้ย

ผู้ถือสทิธ์ิการเช่ามีหน้าท่ีรบัผิดชอบ

ผู้ที่ถือสัญญาเช่าห้องชุดมือหน่ึง หรอืเรยีกอีกอย่างวา่ ผู้ถือสิทธิ์การเช่า ในฐานะผู้ถือสิทธิ์
การเช่าคณุมีหน้าที่รบัผิดชอบ การจ่ายคา่เช่าของผู้เช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงไม่จ่ายคา่เช่า
หรอืรบกวนเพื่อนบ้านอาจจะท�าให้คณุเสียสิทธิ์สัญญาเช่ามือหน่ึงได้

สิง่ท่ีจ�าเป็นต่อการให้เช่าช่วงมีอะไรบ้าง

หากคณุถือสัญญาเช่ามือหน่ึง และคณุตอ้งการปล่อยห้องชุดเช่าช่วง คณุตอ้งมีเหตผุล
รบัรอง ซ่ึงอาจจะเป็นเหตผุลที่วา่คณุท�างานในเมืองอื่น หรอืตอ้งการทดลองอยู่กับคู่
ครอง โดยปกตเิจ้าของจะอนุญาตให้คณุปล่อยเช่าช่วงไดค้ราวละหน่ึงปี

ในกรณีที่คณุมีกรรมสิทธิ์ห้องชุด และตอ้งการจะปล่อยเช่าช่วง ก็จะใช้กฎระเบียบ
ท�านองเดยีวกันน้ี

สทิธ์ิคุ้มครองผู้พักอาศยั

Besittningsskydd (สิทธิ์คุม้ครองผู้พักอาศัย) หมายถึง บุคคลที่เช่าช่วงจะมีสิทธิ์พัก
อาศัยอยู่ ในห้องชุดน้ันตอ่ไปหลังจากเช่าครบสองปี ศาลคุม้ครองการเช่าจะตดัสิน ให้
สิทธิ์แก่ผู้เช่าช่วงเข้าเป็น ผู้ถือสัญญาเช่ามือหน่ึงแทน เน่ืองจากเป็นการคุม้ครองผู้พัก
อาศัย

ถ้าหากคณุตอ้งการปล่อยเช่าห้องชุดเกินคราวละสองปี คณุตอ้งเขียนสัญญาวา่ บุคคล
ซ่ึงเป็นผู้เช่าช่วง จะไม่มีสิทธิ์การคุม้ครองผู้พักอาศัยใด ๆ ทัง้สิน้ ซ่ึงจะท�าให้บุคคลน้ัน
ไม่มีสิทธิ์ ในห้องชุดของคณุ หลังจากอาศัยอยู่ครบสองปี

การตัง้ค่าเช่าช่วงมีวธีิการคิดอย่างไร

ส�าหรบัผู้ที่ถือสัญญาเช่ามือหน่ึง หรอืมีกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ตอ้งการจะปล่อยเช่าช่วง จะ
มีกฎเกณฑ์วา่ คณุจะสามารถตัง้คา่เช่าไดเ้ท่าไหร ่กฎเกณฑ์เหล่าน้ีจะมีก�าหนดไว้ ใน
กฎหมายวา่ดว้ยการเช่า โดยกฎจะระบุวา่ คณุมีสิทธิ์จะคดิคา่เช่าเพิ่มเตมิ จากตน้ทุน
คา่ใช้จ่ายได ้อน่ึงการให้เช่าห้องชุดพรอ้มเฟอรนิ์เจอร ์สามารถคดิคา่เช่าเพิ่มไดเ้พียง 
10-15 เปอรเ์ซ็นตข์องคา่เช่า

หากคณุเป็นผู้เช่าช่วงห้องชุด และจ่ายคา่เช่ามากกวา่อัตราคา่เช่าปกต ิคณุสามารถรอ้ง
เรยีนตอ่ศาลคุม้ครองการเช่า ศาลคุม้ครองการเช่าจะช่วยให้คณุไดเ้งินคนื
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การสบัเปล่ียนห้องชุด	
หากคณุถือสัญญามือหน่ึง คณุมีสิทธิ์สับเปลี่ยนห้องห้องชุดได ้ถ้าคณุมีเหตผุลรบัรอง 
เหตผุลรบัรองอาจจะเป็นเหตผุลที่วา่คณุจ�าเป็นตอ้งมีห้องชุดใหญ่กวา่เดมิ ห้องชุดที่มี
คา่เช่าถูกกวา่เดมิ หรอืห้องชุดที่อยู่ ใกล้ที่ท�างานมากกวา่เดมิ

ผู้ที่ตอ้งการสับเปลี่ยนห้องชุด จะตอ้งไดร้บัการอนุญาต จากเจ้าของผู้ ให้เช่าเสียก่อน 
หากคณุเปลี่ยนห้องชุด โดยไม่ไดร้บัการอนุญาต จะท�าให้คณุเสียสิทธิ์สัญญาเช่ามือหน่ึง
ได ้หากคณุเป็นผู้เช่า คณุมีสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยนห้องชุดไดท้ันที หากมีสัญญาเช่ามือหน่ึง 
คณุสามารถสับเปลี่ยนห้องชุดได ้โดยที่ ไม่จ�าเป็นตอ้งรอจนครบก�าหนดสัญญา

มีเวบ็ไซตบ์นอินเตอรเ์น็ตมากมาย ที่คณุสามารถลงประกาศโฆษณาได ้ถ้าตอ้งการสับ
เปลี่ยนห้องชุด คณุอาจตดิประกาศตามโถงบันได และรา้นคา้ คณุควรสอบถามผู้ ให้เช่า
ของคณุดว้ยถึงความเป็นไปได้ ในการสับเปลี่ยนห้องชุด

สญัญามืด	(ผิดกฎหมาย)
สัญญามืด คอื สัญญาเช่าห้องชุดที่ ไดม้าจากการซือ้หรอืขาย การขายสัญญาเช่ามือหน่ึง
เป็นการละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ขายสัญญาเช่ามือหน่ึง อาจจะถูกตดัสินลงโทษจ�าคกุถึงสอง
ปี 

ภาพ: Colourbox
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การซือ้สัญญามือหน่ึงไม่ผิดกฎหมาย แตนั่บไดว้า่มีความเส่ียงอย่างมากทีเดยีว

เจ้าของผู้ ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะ ยกเลิกสัญญาเช่ามือหน่ึงได ้ถ้าหากวา่มีการปล่อยให้เช่ามืด

การตรวจสอบห้องชุด
ก่อนที่คณุจะย้ายเข้าห้องชุด คณุสามารถขอให้มี การตรวจสอบห้องชุดได ้ซ่ึง
หมายความวา่ เจ้าของผู้ ให้เช่าจะตรวจดวูา่ ภายในห้องชุดน้ันไม่มีความเสียหายใด ๆ 
หากห้องชุดน้ันมีความเสียหายจากผู้เช่าคนก่อน ก็ตอ้งลงบันทึกไว ้เพื่อที่วา่คณุจะได้
ไม่ตอ้งจ่ายคา่เสียหายเหล่าน้ันเอง

การบอกเลิกสญัญาเช่า	
หากคณุตอ้งการย้ายออกจากห้องชุด คณุตอ้งบอกกล่าวหรอืแจ้งล่วงหน้าเสมอ การแจ้ง
ล่วงหน้ามีผลทันทีตัง้แตว่นัที่แจ้ง ซ่ึงส่วนมากจะให้แจ้งล่วงหน้าก่อนสามเดอืน ส�าหรบั
ห้องชุดให้เช่า หมายความวา่ คณุตอ้งจ่ายคา่เช่าสามเดอืนถึงแม้วา่คณุจะย้ายออกก่อน
ก็ตาม

ผู้ ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกผู้เช่าได ้หากผู้เช่าไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบ เช่น อาจจ่ายคา่
เช่าไม่ตรงเวลา หรอืประพฤตเิส่ือมเสียหรอืกระท�าการใด ๆ ที่เสียหายตอ่ทรพัย์สิน

สิง่ท่ีพึงปฏิบัติเม่ืออาศยัในห้องชุด
อาคารบ้านเรอืนทัง้หมดในสวเีดน สรา้งขึน้เพื่อส�าหรบัให้ความอบอุ่นในฤดหูนาว อาคาร
บ้านเรอืนตา่ง ๆ จะดดูซับความชืน้ได้ ไว ซ่ึงอาจท�าให้ห้องชุดเสียหายไดง้่ายหากดแูล
รกัษาไม่ถูกตอ้ง เมื่อคณุท�าความสะอาดห้องชุด คณุควรจะใช้น� ้าแตเ่พียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน คณุตอ้งหมั่นดแูล ให้พืน้ห้องและพืน้ผิวอื่น ๆ แห้งอยู่เสมอ ถ้าคณุเห็นวา่มีก๊อก
น� ้าหรอืท่อน� ้ารัว่ คณุจะตอ้งบอกผู้ ให้เช่าทราบ ห้องชุดจะมีช่องระบายอากาศเพื่อระบาย
อากาศชืน้ออกไป ดงัน้ันการเปิดช่องระบายอากาศตลอดปีจึงเป็นเรือ่งส�าคญั

พืน้ท่ีสว่นกลาง
ผู้เช่าทุกคนในอาคารชุด มีหน้าที่รบัผิดชอบพืน้ที่ตา่ง ๆ ที่ทุกคนใช้รว่มกัน เช่น โถง
บันได ห้องซักผ้า และพืน้ที่บรเิวณโดยรอบของตวัอาคาร ส่วนมากคา่ท�าความสะอาด
พืน้ที่ส่วนกลางจะคดิรวมในคา่เช่าแล้ว แตอ่ย่างไรก็ตาม คณุเองก็ตอ้งท�าความสะอาด
ดว้ยหลังจากที่คณุใช้งานเสรจ็แล้ว 

ห้ามไม่ ให้วางส่ิงของที่บรเิวณโถงบันได เพราะวา่จะตอ้งใช้เป็นพืน้ที่หนีไฟ หรอืกรณีอื่น 
ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในตวัอาคาร  คณุจะตอ้งปฏิบัตติามกฎระเบียบ ในการจองเวลาห้องซัก
ผ้า และท�าความสะอาดหลังจากใช้เสรจ็แล้ว
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การประกันภัยท่ีอยู่อาศยั
การประกันภัยที่อยู่อาศัยจะจ่ายเงินชดเชยให้คณุในกรณีที่ข้าวของถูกขโมยหรอืไดร้บั
ความเสียหาย อาจจะเป็นกรณีน� ้าท่วม หรอืไฟไหม้ การประกันภัยที่อยู่อาศัยจะคุม้ครอง
ทุกอย่างในที่อยู่อาศัยของคณุ และยังรวมถึงทุกคนที่ระบุช่ือในสัญญาประกันภัย และ
อาศัยอยู่ ในที่เดยีวกันอีกดว้ย

การประกันภัยที่อยู่อาศัยประกอบดว้ย

• ความคุม้ครองตอ่ทรพัย์สิน- ให้เงินชดเชยคณุในกรณีที่ข้าวของที่ช�ารดุเสียหาย

 หรอืถูกขโมย

• ความคุม้ครองตอ่คา่ใช้จา่ยทางกฎหมาย- ช่วยเหลือคา่ใช้จา่ยส�าหรบัทนายความในกรณี

 ทีค่ณุมขีอ้พพิาทกบับคุคลอืน่

• ความคุม้ครองตอ่การบาดเจ็บ-ใหเ้งนิชดเชยกรณีทีค่ณุไดร้บับาดเจ็บ เช่น จากการ

 ถกูท�ารา้ยหรอืข่มขนื

• การประกันความรบัผิดชอบ - ให้เงินชดเชยในกรณีที่คณุตอ้งจ่ายคา่เสียหายให้แก่

 บุคคลอื่น

• การประกันการเดนิทาง 45 วนัในระหวา่งการเดนิทางตา่งประเทศ

ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาต ิและความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ หมายความวา่ วถิีการด�ารงชีวติที่ ไม่ท�าลายธรรมชาต ิทาง
รฐับาลไดม้ีการวางเป้าหมายนโบาย ดา้นความยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยมีมาตรการ
คุม้ครองส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายความวา่ การปล่อยมลพิษจะตอ้งไม่เป็นอันตรายตอ่คน 
และจะตอ้งรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว ้พลังงานและทรพัยากรธรรมชาต ิ
ควรใช้อย่างจ�ากัดและมีประสิทธิภาพ

รฐัสภาสวเีดนก�าหนดมาตรการส่ิงแวดล้อมขึน้ส�าหรบัการปฏิบัตงิานทั่วประเทศ 
เทศบาลจะรบัผิดชอบรานดา้นส่ิงแวดล้อมระดบัท้องถิ่น เช่น เรือ่งวธิีการของเทศบาล
ในการก�าจัดขยะ หรอืวธิี ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
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เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ
เขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิคอื พืน้ที่ขนาดใหญ่ที่ทางการให้ความคุม้ครอง เน่ืองจากมี
ธรรมชาต ิพืชพรรณ และสัตวต์า่ง ๆ ที่ ไวตอ่ส่ิงกระตุน้ หรอืมีความสวยงามเป็นพิเศษ 
สวเีดนมีเขตอนุรกัษ์ธรรมชาตอิยู่ประมาณ 3,100 แห่ง ซ่ึงอาจจะเป็น ป่าโบราณ ภูเขา
สูง พืน้ที่เกษตรกรรม หรอืเกาะตา่ง ๆ ตามหมู่เกาะ

ในเขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิจะมีป้ายตดิไวอ้ยู่เสมอ เพื่อบรรยายถึงกฎระเบียบที่เป็นข้อ
ห้าม และข้อควรปฏิบัติ ในพืน้ที่บรเิวณน้ัน ซ่ึงกฎตา่งๆของแตล่ะเขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ
อาจจะแตกตา่งกันออกไป

สทิธิ ในการเข้าถึงธรรมชาติ	หรอืสทิธิของทุกคน
ในสวเีดนมีสิทธิอย่างหน่ึงที่ช่ือวา่ allemansrätten (สิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาต ิหรอื
สิทธิของทุกคน) โดยสิทธิน้ีจะท�าให้ทุกคน ไดร้บัสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมชาตอิย่าง
เสร ีรวมถึงบรเิวณที่ดนิของผู้อื่นดว้ย ในขณะเดยีวกันสิทธิน้ียังหมายความวา่ เราจะ
ตอ้งระมัดระวงัและเคารพธรรมชาต ิสิทธิน้ีมีบัญญัติ ในกฎหมายหลัก 4 ฉบับของ
รฐัธรรมนูญ และไดก้�าหนดถึงกฎระเบียบที่อนุญาตให้ปฏิบัตแิละข้อห้าม คณุสามารถ
อ่านเกี่ยวกับสิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาตเิป็นภาษาตา่ง ๆ ไดท้ี่เวบ็ไซตข์องส�านักงาน
คุม้ครองธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	www.naturvardsverket.se

เขตอนุรกัษ์ธรรมชาต ิHerrestafjället ภาพ: Maria Nobel
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สิง่ต่อไปน้ีอนุญาตให้ท�าได้

• เดนิ ขี่จักรยาน และขี่ม้าในเขตพืน้ที่ธรรมชาติไดเ้กือบทุกแห่ง แต่ไม่ควรเข้าใกล้ 

 ตวัอาคารบ้านเรอืนมากเกินไป หากคณุเปิดประตรูัว้ก็ตอ้งปิดให้เรยีบรอ้ยดว้ย

• เดนิ ขี่จักรยาน และขี่ม้า บนถนนส่วนบุคคลได้

• กางเต็นท์พักแรมไดห้น่ึงคนื หากตอ้งการกางเต็นท์นานกวา่น้ัน คณุจะตอ้งขอ

 อนุญาตเจ้าของที่ดนิ

• วา่ยน� ้า น่ังเรอื และจอดขึน้ฝ่ังได ้แต่ไม่ ใกล้บ้านคนมากเกินไป

• เก็บดอกไม้ ผลเบอรร์ ีและเห็ดได้

• ตกปลาดว้ยเบ็ดตกปลาตามชายฝ่ัง และในทะเลสาบทัง้ห้าที่ ใหญ่ที่สุดของสวเีดน

 ได้

• ก่อกองไฟเล็ก ๆ ไดแ้ตค่ณุตอ้งระมัดระวงั 

ชีวติกลางแจ้ง Herrestafjället ภาพ: Maria Nobel



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน | 51 

สิง่ต่อไปน้ีไม่อนุญาตให้ท�า

• ห้ามผ่านเข้าไปในที่ดนิ สวน แปลงเพาะปลูก หรอืพืน้ที่เกษตรกรรม เช่น ทุ่งนา

 ห้ามขับรถยนต ์รถจักรยานยนต ์หรอืรถจักรยานยนตข์นาดเล็ก ในเขตพืน้ที่ 

 ธรรมชาติ

• ห้ามมิ ให้จุดไฟ หากอากาศแห้งมาก หรอืมีกระแสลมแรง เพราะอาจจะท�าให้ ไฟอาจ

 จะลุกลามได้

• ห้ามก่อไฟบนหินโดยตรง เพราะอาจท�าให้หินแตกรา้วได ้วธิีที่ดทีี่สุดคอื ก่อกองไฟ 

 ตรงพืน้ที่ที่จัดไว้ ให้ ส�าหรบัก่อไฟโดยเฉพาะ โดยมากจะห้ามมิ ให้ก่อไฟในช่วง 

 ฤดรูอ้น

• ห้ามท�าลายตน้ไม้ และกิ่งไม้ หรอืน�ากลับออกไป

• ห้ามเก็บผลไม้ ผลเบอรร์ี ่ผัก หรอือื่น ๆ ที่ปลูกอยู่ตามเรอืกสวนไรน่า

• ห้ามทิง้ขยะ

• ห้ามล่า รบกวน หรอืท�าอันตรายตอ่สัตว ์ห้ามไม่ ให้เก็บไข่นก รวมถึงจับรงัหรอืลูก

 อ่อนของสัตว์

• ห้ามตกปลาในทะเลสาบ หรอืล�าธารโดยไม่มี ใบอนุญาต

• ห้ามปล่อยสุนัขจากสายสูงระหวา่งช่วงระหวา่ง 1 มีนาคมจนถึง 20 สิงหาคม เพราะ

 วา่เป็นช่วงที่สัตวป่์ามีลูกอ่อน สุนัขอาจจะท�าให้สัตวต์กใจหรอืบาดเจ็บได ้จูงสุนัข

 อยู่เสมอจะเป็นวธิีที่ดทีี่สุด

• ห้ามเก็บดอกไม้ที่เป็นพรรณไม้หวงห้าม
 

สตัวคุ้์มครอง
สวเีดนมีกฎหมายคุม้ครองสัตว ์กฎหมายน้ีจะก�าหนดวธิีการดแูลสัตวเ์ลีย้ง สัตวเ์ลีย้ง
เป็นสัตวท์ี่คนเป็นเจ้าของ นอกจากน้ียังมีกฎหมายคุม้ครองสัตว ์ซ่ึงให้ความคุม้ครอง
แก่ทัง้สัตวเ์ลีย้งและสัตวป่์า กฎหมายทัง้สองก�าหนดไวว้า่ สัตวค์วรไดร้บัการปฏิบัตเิป็น
อย่างด ีและควรไดร้บัการป้องกันจากโรคภัยตา่ง ๆ
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การก�าจัดขยะของเสยี
ในแตล่ะปีสวเีดน มีขยะเพิ่มมากขึน้เรือ่ย ๆ บ้านเรอืนแตล่ะหลังทิง้ขยะประมาณ 350 
กิโลกรมัตอ่ปี การก�าจัดขยะทัง้หมด จะมีคา่ใช้จ่ายที่สูงมาก หากก�าจัดขยะผิดวธิีก็จะ
ท�าให้ส่ิงแวดล้อมพลอยแย่ไปดว้ย ดงัน้ันจึงเป็นเรือ่งส�าคญั ที่จะตอ้งพยายามก�าจัดขยะ
ให้ ไดผ้ลดทีี่สุด ส่ิงของที่เราทิง้ไปส่วนใหญ่ มักจะน�ากลับมาใช้ ไดอ้ีกครัง้ เช่น บรรจุ
ภัณฑ์พลาสตกิ บรรจุภัณฑ์ โลหะ และเศษอาหาร กฎหมายก�าหนดให้ทุกคนที่อยู่อาศัย
อยู่ ในสวเีดนท�าการแยกขยะ เพื่อให้สามารถน�ากลับมาใช้อีกครัง้ (รีไซเคลิ)

อาคารห้องชุดประเภทเช่าส่วนใหญ่ จะมีสถานที่ ให้แยกขยะ เจ้าของผู้ ให้เช่าหลาย ๆ 
รายมีถุงขยะแบบพิเศษ เตรยีมไว้ ให้เพื่อใส่เศษอาหาร เศษอาหารน้ันจะถูกรวมในปุ๋ย
หมักและกลายเป็นดนิ 
สถานที่อื่น ๆ ที่คณุสามารถทิง้ขยะไดม้ีดงัน้ี

• Återvinningsstation	(จุดทิง้ขยะรีไซเคิล)

 คณุสามารถทิง้บรรจุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ และแบตเตอรี่ ไดท้ี่น่ี

• Återvinningscentral	(ศูนย์ขยะรีไซเคิล)	

 คณุสามารถทิง้ขยะจ�าพวกข้าวของเครือ่งใช้ ในบ้าน และของขนาดใหญ่ รวมถึง 

 ขยะอันตราย เช่น สารเคมีและเครือ่งใช้ ไฟฟ้า ไดท้ี่น่ี

• Miljöstation	(สถานีขยะเพ่ือสิง่แวดล้อม)	

 คณุสามารถทิง้ขยะที่เป็นอันตรายตอ่ส่ิงแวดล้อมไดท้ี่น่ี

กองขยะมูลฝอย ภาพ: Colourbox
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วธีิก�าจัดขยะ
สวเีดนมีระบบการใช้ประโยชน์จากขยะ ที่สามารถน�ามาใช้ ใหม่ได ้การคดัแยกขยะ
จึงเป็นส่ิงส�าคญั ซ่ึงหมายความวา่ เราจะตอ้งทิง้ขยะประเภทเศษอาหาร โลหะ แก้ว 
พลาสตกิ และกระดาษลงในถังแยกขยะที่ห้องเก็บขยะ การแยกเศษอาหารเป็นเรือ่ง
ส�าคญั เพราะวา่จะท�าให้จ�านวนขยะที่ตอ้งเผาลดลง

ส่ิงที่ถือวา่เศษอาหารและสามารถท�าปุ๋ยไดม้ีดงัน้ี

• เศษปลาและอาหารทะเล

• เศษเน้ือสัตว์

• เปลือกไข่

• ผักและผลไม้

• ขนมปัง

• ชา กาแฟ และกระดาษกรองกาแฟ

• กระดาษช�าระเอนกประสงค ์

• ดอกไม้

• พืชและดนิ

การคัดแยกบรรจุภัณฑ์	กระดาษหนังสอืพิมพ์	และแบตเตอรี่
เทศบาลทุกแห่ง จะมีจุดทิง้ขยะรีไซเคลิ ขยะที่สามารถทิง้ไดท้ี่น่ี เช่น บรรจุภัณฑ์ 
กระดาษหนังสือพิมพ์ และแบตเตอรี ่ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ที่จะทิง้ที่น่ีตอ้งแห้งสะอาด

จุดทิง้ขยะรีไซเคลิจะมีตูแ้ยกขยะตา่ง ๆ ดงัน้ี

• หนังสือพิมพ์

• บรรจุภัณฑ์กระดาษ

• บรรจุภัณฑ์พลาสตกิ

• บรรจุภัณฑ์ โลหะ

• บรรจุภัณฑ์แก้วใส 

• บรรจุภัณฑ์แก้วสี 

• แบตเตอรี่
 

กระดาษหนังสอืพิมพ์
การรีไซเคลิกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยการน�ามาผลิตเป็นหนังสือพิมพ์ ใหม่ จะท�าให้
ประหยัดพลังงานไดม้าก

บรรจุภัณฑ์กระดาษ	
บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถน�ามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ใหม่ได้
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์พลาสตกิทัง้แบบอ่อนและแบบแข็ง สามารถน�ามารีไซเคลิได ้ขยะที่คณุ
สามารถน�ามาทิง้ที่ ตูข้ยะส�าหรบัพลาสตกิได ้เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสตกิ และโฟม ส่วน
พลาสตกิที่ ไม่ ใช่บรรจุภัณฑ์ เช่น แปรงล้างจาน และของเล่น ถือวา่เป็นขยะปกตแิละ
ไม่ควรทิง้ที่น่ี

บรรจุภัณฑ์ โลหะ
โลหะสามารถน�ามารีไซเคลิไดห้ลายครัง้ คณุสามารถทิง้บรรจุภัณฑ์จ�าพวกเหล็ก ดบีุก 
และอลูมิเนียมไดท้ี่ตูข้ยะโลหะ ยกเวน้บรรจุภัณฑ์ โลหะส�าหรบัสีหรอืกาว เพราะเป็น
ขยะอันตราย และตอ้งน�าไปทิง้ที่สถานีขยะเพื่อส่ิงแวดล้อม ห้ามไม่ ให้ทิง้กระป๋องสเปรย์
ที่น่ีดว้ย-เพราะเป็นขยะอันตรายเช่นกัน

บรรจุภัณฑ์แก้ว
แก้วสามารถน�ามารีไซเคลิไดห้ลายครัง้ เราจะประหยัดทัง้พลังงานและวตัถุดบิ หาก
เราน�าแก้วมารีไซเคลิ มีแก้วประมาณ 40 เปอรเ์ซ็นตท์ี่น�ามารีไซเคลิแล้วท�าเป็น
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ เช่น ขวด

ขยะสว่นท่ีเหลือ
ขยะที่ ไม่สามารถคดัแยกได ้ควรทิง้ในถังขยะปกติ ในห้องทิง้ขยะ ซ่ึงขยะพวกน้ีมักจะ
ถูกเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ เมื่อเผาขยะจะมีการน�าความรอ้นจากตรงน้ีไปใช้ เช่น เพื่อ
ใช้ท�าความรอ้นในบ้าน ซ่ึงเรยีกวา่ การท�าความรอ้นแบบรวมศนูย์

จุดทิง้ขยะรีไซเคลิ ภาพ: Klas Eriksson
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ขยะอันตรายมีอยู่เกือบทุกครวัเรอืน  
ตวัอย่างอื่น ๆ อาทิเช่น อะซิโตน น� ้ามันจุดไฟ น� ้ายาทาเล็บ หรอืเครือ่งเตอืน
ไฟไหม้ แบตเตอรีร่ถยนต ์ของเสียน� ้ามัน สี คลอรนี กาวและหลอดฟลูออเรส
เซนต ์ 
 

ยาเหลือใช้จะตอ้งน�าไปมอบให้รา้นขายยา 
ตามรา้นขายยาจะมีถุงส�าหรบัยาชนิดตา่ง ๆ ที่จะทิง้

 

ผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ ไฟฟ้าหรอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส	์
El-avfall (ขยะอิเล็กทรอนิสก์)เป็นช่ือเรยีกเครือ่งใช้ ไฟฟ้า หรอือุปกรณ์อิทรอนิกส์ที่เรา
ทิง้ ขยะอิเล็กทรอนิสก์ทัง้หมด จะตอ้งทิง้ที่จุดทิง้ขยะรีไซเคลิ ซ่ึงไดแ้ก่ หลอดไฟ หล
อดฟลูออเรสเซนต ์และทุกอย่างที่มีสายไฟ หรอืแบตเตอรี ่ควรน�าแบตเตอรร์ีอ่อกและ
แยกประเภทขยะ

ขยะขนาดใหญ่	
ขยะขนาดใหญ่อาจจะเป็นตวัอย่างเช่น เฟอรนิ์เจอรเ์ก่า และจักรยานที่พังแล้ว ถ้าคณุ
อาศัยอยู่ ในอาคารชุดปรพเภทเช่า คณุสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าของเพื่อช่วย
ก�าจัดขยะขนาดใหญ่ 

ขยะอันตราย
ขยะอันตราย เป็นวตัถุที่อาจจะเป็นพิษ ระเบิด ไวไฟ หรอืกัดกรอ่น ขยะอันตรายอาจจะ
ท�าให้บาดเจ็บได ้แม้ ในปรมิาณเพียงเล็กน้อย โปรดจ�าไวว้า่อย่าทิง้ขยะอันตรายรวมกับ
ขยะทั่วไป ขยะอันตรายตอ้งทิง้ที่ สถานีขยะเพื่อส่ิงแวดล้อม ศนูย์ขยะรีไซเคลิ หรอืรถ
เก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ

ตวัอย่างขยะอันตรายมีดงัน้ี

แบตเตอรีร่ถยนต ์เชือ้เพลิงและน� ้ามัน สีและเศษกาว คลอรนี หลอดฟลูออเรสเซนต ์
หลอดไฟ และ หลอดประหยัดไฟ ตวัท�าละลาย มิเนอรลัสปีรติ ทินเนอร ์น� ้ามันสน พา
ราฟินและอะซิโตน น� ้ามันจุดไฟ แบตเตอรีช่ารจ์ และน� ้ายาขจัดคราบไขมันและน� ้ายา
ท�าความสะอาดบางตวั

การทิง้ขยะไม่เป็นท่ี
ปัญหาใหญ่ คอืขยะทุกชนิดที่ทิง้ในธรรมชาต ิอย่างไรก็ตามถึงแม้จะห้ามทิง้ขยะนอก
บ้าน แตก็่ยังมีคนท�าอยู่หลายคน ในแตล่ะปีจะตอ้งเสียคา่ใช้จ่าย ในการท�าความสะอาด
เป็นจ�านวนเงินหลายล้าน

ภาพ: Bo Kågerud ภาพ: Christer Ehrling
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ภาพ: Hanna Sjöstedt

น� ้าและน� ้าเสยี
สวเีดนเป็นประเทศที่มีน� ้าอุดมสมบูรณ์ น� ้าประปามีคณุภาพสูง และมักจะมีคณุภาพดี
กวา่น� ้าดืม่ขวดที่คณุซือ้ 

น� ้าประปาเย็นเท่าน้ันที่สะอาด ส่วนน� ้ารอ้นอาจจะสกปรกเน่ืองมาจากท่อน� ้า ดงัน้ันจึงไม่
ควรดืม่รอ้น หรอืใช้น� ้ารอ้นในการประกอบอาหาร

น� ้าจากท่อระบายน� ้า จะไหลไปยังศนูย์บ�าบัดน� ้าเสีย โดยศนูย์ ฯ จะท�าการบ�าบัดน� ้าแล้ว
ปล่อยลงทะเล แตก็่ ไม่สามารถที่จะ บ�าบัดน� ้าให้สะอาดไดท้ัง้หมด และยากที่จะกรอง
สารพิษออกจากน� ้าได ้ดงัน้ันเราทุกคนตอ้งระมัดระวงั เมื่อจะทิง้ส่ิงใดลงท่อระบายน� ้า

สิง่ท่ีอนุญาตให้ทิง้ลงท่อระบายน� ้า
ส่ิงเดยีวที่อนุญาตให้ทิง้ลงในโถชักโครก คอื กระดาษช�าระ และส่ิงปฏิกูลจากรา่งกาย 
กระดาษช�าระเป็นกระดาษชนิดพิเศษ ที่สามารถละลายในน� ้าได ้กระดาษชนิดอื่นเช่น 
กระดาษช�าระเอนกประสงค ์กระดาษช�าระแบบเปียก และกระดาษเช็ดหน้าอาจท�าให้
ท่ออุดตนัได ้และอาจเป็นปัญหาตอ่การบ�าบัดน� ้าเสียอีกดว้ย

น� ้าเย็นจากก๊อกเท่าน้ันที่จัดวา่เป็นน� ้าดืม่
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เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารพิษลงท่อระบายน� ้า คณุควรซือ้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม เช่น น� ้ายาซักผ้า และล้างจาน ที่มีฉลาก Svanen (รปูหงส์) หรอื Bra miljöval 
(เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม)
 
ไม่ควรทิง้ยาลงในท่อระบายน� ้า หรอืถังขยะอย่างเด็ดขาด หากจะทิง้ควรน�าไปมอบให้รา้น
ขายยา ตามรา้นขายยาจะมีถุงพิเศษ ส�าหรบัยาชนิดตา่ง ๆ ที่จะทิง้

พลังงาน
พลังงานและไฟฟ้าทัง้หมดที่เราใช้ จะมีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม ปรมิาณพลังงานโดย
ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ การขนส่ง การท�าความรอ้นในตวัอาคาร และในอุตสาหกรรม

พลังงานส่วนมากไดจ้ากน� ้ามัน แก๊ส และถ่านหิน การใช้พลังงานเหล่าน้ีน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (สภาวะโลกรอ้น) ปรากฎการณ์น� ้าเปลี่ยนสี และการปล่อย
มลพิษ

เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เราจ�าเป็นตอ้งใช้พลังงานให้น้อยลง พลังงานที่
เราใช้จะควรเป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานจากน� ้า ลม และแสงแดด

เพื่อลดการปล่อยมลพิษ คณุสามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงหมายถึง การโดยสาร
รถราง รถไฟใตด้นิ หรอืรถประจ�าทาง แทนรถยนต ์และคณุยังสามารถเลือกเดนิทาง
โดยรถไฟแทนเครือ่งบินไดด้ว้ย

การคดิก่อนเลือกซือ้สินคา้เป็นเรือ่งส�าคญัเช่นกัน
คณุสามารถซือ้สินคา้ที่ผลิตได้ ในท้องถิ่นที่คณุอาศัยอยู่

การประหยัดพลังงานภายในครวัเรอืน
คณุสามารถประหยัดพลังงาน ในครวัเรอืนของคณุได ้ตวัอย่างเช่น ถ้าไม่วาง
เฟอรนิ์เจอรบ์ังเครือ่งท�าความรอ้น ความรอ้นก็จะกระจายทั่วถึง ทัง้ห้องไดง้่ายกวา่ 
อุปกรณ์ ไฟฟ้าส่วนมาก จะเปิดเตรยีมไว้ ใช้งานตลอดเวลา คณุจะประหยัดพลังงานได้
มาก หากปิดอุปกรณ์เหล่าน้ันเป็นประจ�า

คณุประหยัดไฟฟ้าไดม้าก ถ้าใช้หลอดประหยัดไฟ และถ้าคณุปิดฝาภาชนะหุงตม้เมื่อ
ประกอบอาหาร

ไฟฟ้ามาจากไหน	
ไฟฟ้าในสวเีดนส่วนใหญ่ จะไดม้าจากแหล่งพลังงานน� ้า และพลังงานนิวเคลียรเ์ป็นหลัก 
พลังงานน� ้า เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ ไดจ้ากน� ้าในแม่น� ้า เป็นตน้ ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์
เป็นโรงงานที่เปลี่ยนพลังงานนิวเคลียรเ์ป็นไฟฟ้า แหล่งพลังงานที่รองลงมาเป็นไฟฟ้าที่
ไดม้าจากเชือ้เพลิงชีวภาพ น� ้ามันและแก๊ส เชือ้เพลิงชีวภาพ ไดแ้ก่ ไม้ฟืน พลังงานลม
เป็นแหล่งพลังงานในส่วนที่น้อยที่สุด พลังงานน� ้าและพลังงานลม เป็นพลังงานดตีอ่ส่ิง
แวดล้อมมากที่สุด เพราะวา่เป็นพลังงานที่มาจากแหล่งซ่ึงไม่มีวนัหมด
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กังหันลม

การเลือกบรษัิทไฟฟ้า
การปลี่ยนบรษัิทไฟฟ้า จะท�าให้คณุสามารถประหยัดเงินไดเ้ยอะ หากคณุอยู่ห้องชุดใน
แตล่ะปี คณุสามารถจะประหยัดเงินไดป้ระมาณ 400 ถึง 1,000 โครนสวเีดน ถ้าหาก
คณุอยู่บ้านจะสามารถประหยัดไดห้ลายพันโครนสวเีดน

Elpriskollen	(การตรวจสอบค่าไฟ)	–	เปรยีบเทียบค่าไฟและเง่ือนไขการ
ให้บรกิาร

ที่เวบ็ไซต ์Elpriskollen คณุจะพบข้อมูลอัตราคา่ไฟ และเงื่อนไขของบรษัิทไฟฟ้าทุก
บรษัิทในสวเีดน คณุสามารถเข้าไปที่ www.elpriskollen.se เพื่อดวูา่บรษัิทไหนน่าจะดี
ที่สุดส�าหรบัคณุ

การเปล่ียนบรษัิทไฟฟ้า	

การเปลี่ยนบรษัิทไฟฟ้าท�าไดง้่ายมาก โดยปกตเิพียงแคต่ดิตอ่ทางโทรศัพท์ก็พอแล้ว 
แตท่ัง้น้ีคณุตอ้งดเูงื่อนไขสัญญาที่ท�าไว ้เพราะวา่หากเปลี่ยนบรษัิทก่อนครบก�าหนด
ตามสัญญาอาจจะมีราคาแพง

สญัญาไฟ้ฟ้าประเภทต่าง	ๆ

อัตราค่าไฟฟ้าแบบคงท่ี
อัตราแบบน้ีจะผูกมัดตามช่วงเวลาที่ก�าหนด สัญญาประเภทน้ีมีข้อดตีรงที่เป็นการคุม้
กันให้ ไม่ตอ้งจ่ายเพิ่ม หากมีการขึน้อัตราคา่ไฟฟ้า แต่ ในขณะเดยีวกันเมื่ออัตราคา่ไฟ
ลดลง คณุจะไม่ไดจ้่ายคา่ไฟน้อยลงแตอ่ย่างใด

 

ภาพ: Colourbox

อัตราค่าไฟฟ้าแบบผันแปร
อัตราคา่ไฟฟ้าแบบน้ีจะเปลี่ยนแปลงตามตลาด เมื่ออัตรา
คา่ไฟฟ้าลดลง จะท�าให้คณุจ่ายคา่ไฟน้อยลงตามไปดว้ย 
อัตราคา่ไฟฟ้าแบบน้ี อาจจะเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้ขึน้และลง
ในตลอดช่วงสัญญา

อัตราค่าไฟฟ้าแบบลอยตัว
คณุจะไดอ้ัตราน้ีโดยอัตโนมัตหิากคณุไม่เลือกเอง อัตรา
น้ีเป็นแบบลอยตวั และปรบัเปลี่ยนประมาณปีละสามครัง้ 
อัตราคา่ไฟฟ้าแบบลอยตวั มักจะแพงกวา่อัตราแบบตายตวั
และแบบผันแปร

ไฟฟ้าเพื่อส่ิงแวดล้อม / Miljömärkt el (ไฟฟ้าสีเขียว): 
ไฟฟ้าเพื่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง ไฟฟ้าที่คณุจ่ายเงินให้น้ัน
ผลิตจากแหล่งที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น พลังงานลม 
หรอืพลังงานน� ้า
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วธิีการด�าเนินงานของเทศบาล
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในประเทศสวเีดน จะอาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล เทศบาลตา่ง ๆ ใน
สวเีดนจะก�าหนดวา่ ประชาชนในเขตของตนจะจ่ายภาษีจ�านวนเท่าใด และจะใช้เงิน
ภาษีน้ันท�าอะไรบ้าง ซ่ึงเรยีกวา่ การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น

สวเีดนมีเทศบาลทัง้หมด 290 แห่ง

คณะกรรมการและการบรหิารงาน
คณะกรรมการ คอื กลุ่มนักการเมืองที่มีอ�านาจบรหิารงานตา่ง ๆ ของเทศบาลเฉพาะ
ดา้น อาทิเช่น ดา้นการศึกษา งานดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรกิารดแูลเด็ก การบรกิารดแูล
ผู้สูงอายุ การสวสัดกิารสังคม นันทนาการและวฒันธรรม

คณะกรรมการ จะประกอบดว้ยนักการเมือง ซ่ึงส่วนมากจะเป็นนักการเมืองนอกเวลา 
หมายความวา่ พวกเขาจะท�างานเป็นหน่ึงคณะกรรมการ ควบคูก่ันไปกับการท�างาน
ปกตหิรอืการศึกษา คณะกรรมการแตล่ะคณะ จะไดร้บังบประมาณที่แตกตา่งกันมาก 
ซ่ึงจ�านวนที่ ไดร้บัน้ัน ขึน้อยู่กับวา่พวกเขาบรหิารงานดา้นใด คณะกรรมการแตล่ะคณะ
จะมีฝ่ายบรหิารงาน โดยฝ่ายน้ีจะมีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการวางแผน และปฏิบัตงิานตามที่
คณะกรรมการก�าหนด

การบรกิารดูแลเด็ก	
การบรกิารดแูลเด็ก คอื สถานที่ซ่ึงรบัฝากดแูลเด็ก เช่น โรงเรยีนอนุบาล และศนูย์
นันทนาการ หากคณุเรยีน ท�างาน หรอืก�าลังหางานอยู่ คณุมีสิทธิ์ที่จะให้ลูกของคณุเข้า
โรงเรยีนอนุบาลในเขตที่คณุอาศัยอยู่

โรงเรยีนอนุบาล เป็นโรงเรยีนส�าหรบัเด็กวยั 1 ถึง 5 ขวบ คณุสามารถท�าการสมัคร
โรงเรยีนอนุบาลให้ลูกไดล้่วงหน้าหกเดอืนก่อนที่จะถึงก�าหนดเข้าเรยีน

เด็กทุกคนในสวเีดนมีสิทธิ์ที่จะ
เข้าเรยีนชัน้เตรยีมประถมเมื่ออายุ
ครบหกปี

ภาพ: Colourbox
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การบรกิารดแูลผู้สูงอายุ

โรงเรยีนภาคบังคับหรอืโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน
เทศบาลทุกแห่ง จะมีโรงเรยีนภาคบังคบัในสังกัดเทศบาล ส�าหรบัเด็กอายุระหวา่ง 6 ปี 
ถึง 16 ปี นอกจากน้ีอาจจะมีโรงเรยีนราษฏร ์และโรงเรยีนเอกชนอีกดว้ย หากเข้าเรยีน
ที่ โรงเรยีนเอกชนจะตอ้งจ่ายคา่เทอมเอง ส่วนโรงเรยีนเทศบาล และโรงเรยีนราษฏร์ ใช้
เงินรายไดจ้ากภาษีอากร

ปีใดที่เด็กมีอายุย่างเข้าหกขวบ ก็ ให้เด็กเข้าเรยีนชัน้เตรยีมประถมได้ ในปีน้ัน โดยคณุ
เลือกไดว้า่ อยากให้ลูกเข้าเรยีนชัน้เตรยีมประถมหรอืไม่ แตเ่ด็กในสวเีดนจะเรยีนชัน้
น้ีกันเป็นส่วนใหญ่ ปี ใดที่เด็กอายุย่างเข้าเจ็ดขวบ เด็กจะตอ้งไปโรงเรยีน ซ่ึงเรยีกวา่ 
skolplikt (หน้าที่ ไปโรงเรยีนหรอืการเข้ารบัการศึกษาตามกฎหมาย) โรงเรยีนภาคบังคบั
น้ัน ไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้โรงเรยีนเทศบาลและโรงเรยีนราษฏร์

คณุสามารถดทูี่เวบ็ไซตข์องเทศบาลไดว้า่ มี โรงเรยีนใดบ้างที่อยู่ ในเขตเทศบาลของคณุ

การบรกิารดูแลผู้สูงวยั
เมื่อคณุเข้าสู่วยัชรา และตอ้งการความช่วยเหลือ คณุสามารถตดิตอ่ทางเทศบาลได ้
โดยเทศบาลจะให้ความช่วยเหลือดแูล เพื่อให้คณุอยู่ที่บ้านของตวัเองตอ่ไปได ้ถ้าหาก
คณุไม่สามารถอยู่ที่บ้านเองได ้ก็จะมีบ้านพักส�าหรบัผู้สูงอายุ ซ่ึงที่น่ีจะให้การดแูลและ
บรกิารช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุ
หากคณุตอ้งการจะเข้าพักอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุ จ�าเป็นตอ้งขออนุมัตจิากเจ้าหน้าที่
เทศบาล คอื เจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายงานช่วยเหลือ ซ่ึงเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายงานช่วยเหลือ 
จะเป็นผู้อนุมัตวิา่ คณุจะไดห้้องในบ้านพักผู้สูงอายุหรอืไม่ ผู้ที่จ�าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล
และบรกิารมากที่สุดจะไดเ้ข้าพักก่อน

ภาพ: Colourbox
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การให้บรกิารดูแลตามบ้าน
เทศบาลยังช่วยให้บรกิารและดแูลคณุที่บ้าน ซ่ึงเรยีกวา่ hemtjänst (การให้บรกิารดแูล
ตามบ้าน)

งานสวสัดิการสงัคม/ส�านักงานสวสัดิการสงัคม
พ่อแม่ ในสวเีดนก็เหมือนกับพ่อแม่ที่อื่น ๆ ในโลกน้ี ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบเลีย้งดลููก ๆ 
ของตวัเอง แตถ่้าท�าหน้าที่ ได้ ไม่คอ่ยดนัีก ทางส�านักงานสวสัดกิารสังคมประจ�าเทศบาล
จะเป็นผู้รบัผิดชอบหลัก

งานสวสัดกิารสังคมจะให้ความช่วยเหลือตา่ง ๆ แก่เด็กและครอบครวัที่ประสบความ
เดอืดรอ้น เป็นตน้วา่ ครอบครวัไม่มีเงินเพียงพอ คนไรท้ี่อยู่อาศัย หรอืผู้ที่มีปัญหาตดิยา
เสพตดิหรอืตดิแอลกอฮอล์ หรอืหญิงที่ถูกทุบตแีละถูกข่มขู่

รปูแบบการให้ความช่วยเหลือตา่ง ๆ จากส�านักงานสวสัดกิารสังคม ไดแ้ก่ การปรกึษา
พูดคยุ หลักสูตรอบรมพ่อแม่ ผู้ประสานส�าหรบัเยาวชน หรอืทัง้ครอบครวั ผู้ประสาน
เป็นเหมือนเพื่อนหรอืญาตพิิเศษไวค้อยพูดคยุ หรอืท�ากิจกรรมสนุก ๆ ดว้ยกัน

หากมีการรอ้งเรยีนวา่มีการละเมิดสิทธิเด็ก ทางส�านักงานสวสัดกิารสังคมจะด�าเนิน
การสอบสวน และในกรณีที่เป็นปัญหารา้ยแรงเกี่ยวกับเด็ก ส�านักงานสวสัดกิารสังคม
สามารถตดัสินให้แยกตวัเด็กออกจากพ่อแม่ได้

ส�านักงานสวสัดกิารสังคมให้ความช่วยเหลือดงัน้ี

• ค�าปรกึษา และความช่วยเหลือแก่เยาวชน และครอบครวัที่มีบุตร 

• ค�าปรกึษา และความช่วยเหลือ หากมีปัญหาตดิยาเสพตดิ

• ค�าปรกึษา และความช่วยเหลือเรือ่งงาน และการเรยีน

• เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้งชีพ

การอนุมัตเิรือ่งตา่ง ๆ ของส�านักงานสวสัดกิารสังคมจะมีกฎหมายควบคมุ ซ่ึงกฎหมาย
ฉบับส�าคญั ๆ มีดงัน้ี

• กฎหมายสวสัดกิารสังคม (SoL)

• กฎหมายการดแูลเด็ก (LVU) 

• กฎหมายการดแูลผู้ตดิยาเสพตดิในบางกรณี (LVM)

• ประมวลกฎหมายบิดามารดา (FB)
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เงินสงเคราะห์เพ่ือเลีย้งชีพ
เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้งชีพ เรยีกอีกอย่างหน่ึงวา่ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมักจะ
เรยีกวา่ socialbidrag (เงินสวสัดกิาร) ซ่ึงจะเป็นความช่วยเหลือที่ ให้แก่ ผู้ที่ขาดแคลน
ทุนทรพัย์ หากผู้ยื่นค�ารอ้งขอเงินสงเคราะห์ ฯ น้ีสามารถท�างานได ้เขาหรอืเธอผู้น้ันจะ
ตอ้งหางานไปดว้ยในขณะเดยีวกัน นอกจากน้ีจะตอ้งเข้ารว่มกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส�านักงาน
สวสัดกิารสังคมจัดหาให้อีกดว้ย

หากไม่เข้ารว่มกิจกรรม ที่ส�านักงานสวสัดกิารสังคมจัดหาให้ อาจจะถูกปฏิเสธไม่ ให้เงิน 
ส่วนมากจะไม่มีสิทธิ์รบัเงิน จากส�านักงานสวสัดกิารสังคม หากมีเงินในบัญชีธนาคาร 
หรอืเป็นเป็นเจ้าของทรพัย์สินใด ๆ ที่มีมูลคา่สูง เช่น รถยนต์

เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้งชีพจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก (มาตรฐานกลาง/riksnor-

men) ซ่ึงก�าหนดโดยรฐับาลและจะไดร้บัจ�านวนเท่ากันทั่วประเทศ ส่วนที่สองเป็น
จ�านวนครอบคลุมคา่ใช้จ่ายของแตล่ะคน

มาตรฐานกลางควรเพียงพอส�าหรบั

• อาหาร

• เสือ้ผ้าและรองเท้า 

• การเล่นและนันทนาการ

• สินคา้บริโภค (ของใช้ประจ�าวนั) 

• สุขภาพและการท�าความสะอาด

• หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ และคา่ธรรมเนียมโทรทัศน์

นอกจากน้ียังไดร้บัเงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้งชีพส�าหรบั

• ที่อยู่อาศัย

• คา่ไฟฟ้า 

• คา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง

• ประกันภัยบ้าน/ที่อยู่อาศัย 

• คา่สมาชิกสหภาพและการประกันการวา่งงาน (A-kassan)

คณุยังอาจจะไดร้บัเงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้งชีพส�าหรบั เฟอรนิ์เจอร ์ทันตกรรม การ
รกัษาพยาบาลและยา อีกดว้ย โดยทัง้น้ีตอ้งยื่นค�ารอ้งก่อน หลังจากน้ันสวสัดกิารสังคม
จะพิจารณาวา่คณุจะไดร้บัเงินหรอืไม่

นันทนาการและวฒันธรรม
เทศบาลของสวเีดนมีบรกิารตา่ง ๆ ทางดา้นนันทนาการและวฒันธรรม เทศบาลมีห้อง
สมุด ซ่ึงสามารถยืมหนังสือไดฟ้ร ีเทศบาลยังสามารถให้ความช่วยเหลือสมาคมดว้ยเช่น
กัน เทศบาลอาจจะมีโรงเรยีนสอนวฒันธรรม ซ่ึงเด็กและเยาวชนสามารถเรยีนรูก้าร
เล่นดนตรชีนิดตา่ง ๆ จิตรกรรม หรอื เล่นละคร
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ภาพ: Anna Jolfors

ห้องสมุด	
เทศบาลของสวเีดนทุกแห่ง จะมีห้องสมุดส�าหรบัประชาชน ห้องสมุดขนาดใหญ่เรามัก
จะเรยีกวา่ ห้องสมุดประจ�าเมือง (stadsbibliotek) และส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ ใจกลางเมือง 
ส่วนห้องสมุดขนาดเล็กน้ันปกตจิะมีอยู่ตามเขตพืน้ที่ตา่ง ๆ ของเทศบาล

ที่ห้องสมุด คณุสามารถยืมหนังสือ อ่านหนังสือพิมพ์ และฟังเพลงได ้โดยจะมีหนังสือ
และหนังสือพิมพ์เป็นภาษาตา่ง ๆ หลายภาษา ห้องสมุดบางแห่งจะมีการสอนภาษา 
และช่วยสอนการบ้านนักเรยีน สองสามครัง้ตอ่สัปดาห์

การยืมหนังสือ ส่ิงพิมพ์ และแผ่นซีดที�าไดฟ้ร ีแตจ่�าเป็นตอ้งมีบัตรห้องสมุด (låne-
kort) ก่อนถึงจะสามารถยืมได ้ซ่ึงขอท�าบัตรห้องสมุดไดท้ี่ห้องสมุดทุกแห่ง

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยทั่วไปตามเทศบาลใหญ่ ๆ จะมีคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค ซ่ึงจะให้ความช่วย
เหลือหากคณุไม่พอใจสินคา้ที่ซือ้มา คณุจะไดร้บัแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์ตา่ง ๆ ของคณุ
และวธิีการเรยีกรอ้งเงินคนืจากผู้ขาย

ห้องสมุดประจ�าเมือง Göteborg
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การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

การตดิตอ่กับหน่วยงานราชการของสวเีดน มีหลายวธิีดว้ยกัน หากคณุมีค�าถามธรรมดา
ทั่วไปให้ ใช้เวบ็ไซตข์องหน่วยราชการน้ัน ๆ จะเป็นวธิีที่ดทีี่สุด โดยปกตหิน่วยงาน
ราชการจะมีข้อมูลเป็นภาษาตา่ง ๆ เช่น ส�านักงานประกันสังคมจะมีข้อมูลเป็นภาษา 
อาราบิก โซมาเลีย ฟารซี์และโซรานี

นอกจากน้ีคณุยังสามารถ ไปที่ส�านักงานของหน่วยงานราชการน้ัน ๆ ส�านักงานจะเปิด
ให้บรกิารส�าหรบัทุกคน

สทิธ์ิ ในการขอล่าม	
คณุมีสิทธิ์ขอล่ามได ้หากคณุไม่เข้าใจภาษาสวเีดน คณุมีสิทธิ์ขอล่ามไดเ้มื่อไปตดิตอ่
ที่ส�านักงานจัดหางาน ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานสวสัดกิารสังคม และโรง
พยาบาล โดยคณุจะตอ้งแจ้ง ตอนที่ท�าการนัดเวลาเข้าพบวา่ คณุตอ้งการล่าม 

ภาพ: Maria Nobel
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การบรหิารเงินภายในครวัเรอืน
ธนาคาร	บัญชี	และบัตร
คนส่วนใหญ่จะมีบัญชีธนาคาร และบัตรเดบิต บัตรเดบิตจะใช้ถอนเงินจากตูเ้อทีเอ็ม 
และยังสามารถใช้บัตรน้ีในการซือ้ของ ตามรา้นคา้ไดดว้ย การเปิดบัญชีธนาคารและท�า
บัตรธนาคารจะตอ้งตดิตอ่ไปยังธนาคาร บัตรธนาคารมีหลายแบบดงัน้ี

• บัตรเอทีเอ็ม - จะผูกกับบัญชีธนาคาร และสามารถใช้ถอนเงินจากตูเ้อทีเอ็ม  

 เท่าน้ัน

• บัตรเดบิต - ใช้ส�าหรบัถอนเงินจากตูเ้อทีเอ็ม และยังใช้ช�าระเงินแทนเงินสด โดย

 จะตดัเงินออกจากบัญชีโดยตรง

• บัตรเครดติ - เป็นบัตรใช้ช�าระเงินแทนเงินสด และเงินจะยังไม่ถูกตดัจากบัญชี

 โดยตรง แตค่ณุจะไดร้บัเป็นใบแจ้งยอดช�าระเดอืนละหน่ึงครัง้แทน ส่วนมากบัตร

 น้ีจะมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่บัตรเดบิต

• บัตรเครดติสินเช่ือ – เป็นบัตรเครดติที่ ใช้ส�าหรบักู้ยืมเงิน เมื่อคณุช�าระดว้ยบัตร

 น้ี ก็จะหมายความวา่คณุกู้ยืมเงินธนาคารมาใช้ก่อน โดยมากบัตรน้ีจะมีดอกเบีย้สูง 

คนส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินจากธนาคาร เมื่อจะซือ้ที่อยู่อาศัย หรอืรถยนต ์คณุสามารถกู้ยืม
เงินจากธนาคารได ้ก็ตอ่เมื่อคณุมีรายไดท้ี่มั่นคงและมีงานประจ�า 

การกินอยู่อย่างประหยัด	
การวางแผนการเงินของตวัเองเป็นเรือ่งที่ด ีโดยจะตอ้งจัดสรรเงินให้ครอบคลุมส�าหรบั
คา่ใช้จ่ายทัง้หมด การจัดท�าบัญชีครวัเรอืนอาจมีประโยชน์ และคณุยังสามารถลดคา่ใช้
จ่ายได ้หากคณุเลือกซือ้ของที่ราคาถูกกวา่

ตวัอย่างเช่น

• เลือกรา้นที่ถูกกวา่

• จ่ายบิลตา่ง ๆ โดยการหักบัญชีอัตโนมัต ิหรอืทางธนาคารออนไลน์

• ประหยัดคา่ไฟฟ่าและคา่โทรศัพท์ หรอืเลือกที่อยู่ที่มีคา่เช่าถูกกวา่

• เปรยีบเทียบราคาคา่ประกันภัยที่อยู่อาศัย หรอือัตราคา่ไฟฟ้า

การจ่ายบิลต่าง	ๆ	ทางอินเตอรเ์น็ตหรอืหักบัญชีโดยอัตโนมัติ
หากตอ้งการจ่ายบิล (ใบแจ้งช�าระหน้ี) และดยูอดเงินในบัญชีธนาคารทางอินเตอรเ์น็ต 
คณุจะตอ้งตดิตอ่ธนาคารก่อนเป็นอันดบัแรก ธนาคารจะแจ้งวธิีการให้คณุทราบ

การหักบัญชีโดยอัตโนมัต ิ(autogiro) หมายถึง เงินส�าหรบัจ่ายช�าระน้ัน จะถูกหักโดย
อัตโนมัตทิุกเดอืนจากบัญชี บรษัิทและเจ้าของผู้ ให้เช่าห้องชุดส่วนใหญ่ จะสอบถาม
ลูกคา้ วา่ตอ้งการให้หักเงินโดยอัตโนมัต ิจากบัญชีธนาคารของคณุหรอืไม่

ภาพ: Colourbox
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สนิเช่ือเพ่ือเครือ่งใช้ ในบ้าน	(Hemutrustninglån)
สินเช่ือเพื่อเครือ่งใช้ ในบ้าน เป็นเงินกู้ยืมส�าหรบัผู้ลีภ้ัยและผู้อพยพที่เพิ่งมาอยู่ ใหม่
เพื่อซือ้เฟอรนิ์เจอร ์และข้าวของส�าหรบับ้าน

คณุมีสิทธิ์จะขอสินเช่ือเพื่อเครือ่งใช้ ในบ้านได ้หากคณุไดร้บัใบอนุญาตมีถิ่นอยู่ 
เน่ืองจากคณุเป็นผู้ลีภ้ัย ผู้ตอ้งการความคุม้ครอง หรอืเป็นเครอืญาตขิองบุคคลดงักล่าว 
โดยตอ้งยื่นค�ารอ้งขอสินเช่ือในสองปีแรกหลังจากลงทะเบียน (ทะเบียนราษฏร)์ อยู่
อาศัยในเทศบาลใดเทศบาลหน่ึง หากคณุตอ้งการขอสินเช่ือประเภทน้ีควรตดิตอ่กับเจ้า
หน้าที่ธุรการของเทศบาล เจ้าหน้าที่ตัง้ถิ่นฐาน หรอืส�านักงานจัดหางาน โดยส่งค�ารอ้ง
ไปยังคณะกรรมการกลางกองทุนเพื่อการศึกษา (CSN)

สินเช่ือเพื่อเครือ่งใช้ ในบ้าน เป็นเงินกู้ หมายความวา่ คณุจะตอ้งจ่ายเงินคนืแก่ CSN 
จ�านวนเงินที่สามารถกู้ยืมไดน้ั้นขึน้อยู่กับ จ�านวนสมาชิกในครอบครวั และคณุไดเ้ช่าที่
อยู่อาศัยซ่ึงให้เช่าพรอ้มเฟอรนิ์เจอรห์รอืไม่

คณุสามารถอ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับสินเช่ือเพื่อเครือ่งใช้ ในบ้านเป็นภาษาตา่ง ๆ ไดท้ี่
เวบ็ไซต์	www.csn.se/hemutrustninglan

ประวติัการผิดนัดช�าระ	(ติดเครดิตบูโร)	
หากคณุผิดนัดช�าระจ่ายบิลหรอืหน้ี คณุจะไดร้บัจดหมายแจ้งเตอืนให้ช�าระ หากคณุยัง
ไม่ยอมช�าระ บิลที่คา้งช�าระน้ันก็จะถูกส่งไปยัง บรษัิทตดิตามหน้ีสิน ซ่ึงจะท�าให้คณุมี
ประวตักิารผิดนัดช�าระ ถึงแม้วา่คณุยังยืนกราน ไม่ยอมที่จะช�าระอีกก็ตาม ในท้ายที่สุด
จะมีการยื่นเรือ่งไปยัง Kronofogdemyndigheten (กรมบังคบัคด)ี

ประวตัผิิดนัดช�าระเป็นบันทึกข้อมูลวา่คณุไม่ไดด้แูลการช�าระเงิน .ซ่ึงหมายความวา่ 
อาจจะท�าให้คณุไม่สามารถขอกู้ยืมเงิน เช่าห้องชุด เข้าท�างาน หรอืขอบรกิารโทรศัพท์
รายเดอืน

มีบรษัิทที่ด�าเนินการให้ข้อมูลประวตักิารเงินของบุคคลหรอืบรษัิท ซ่ึงเรยีกวา่ 
kreditupplysningsföretag (บรษัิทข้อมูลเครดติ) ตวัอย่างเช่น หากตอ้งการซือ้
โทรศัพท์มือถือแบบผ่อนหน่ึงเครือ่ง ผู้ขายจะตดิตอ่กับบรษัิทข้อมูลเครดติ เพื่อขอดู
ข้อมูลวา่ ผู้ซือ้มีประวตักิารผิดนัดช�าระหรอืไม่ โดยบรษัิทจะเก็บประวตักิารผิดนัดช�าระ
ไว ้3 ปีส�าหรบับุคคลธรรมดา และ 5 ปีส�าหรบับรษัิท

กรมบังคับคดี		
กรมบังคบัคดมีักจะเรยีกสัน้ ๆ วา่ Kronofogden กรมน้ีมีหน้าที่ดแูลหน้ีที่คา้งช�าระ 
หากมี ใครเป็นหน้ีคณุ กรมบังคบัคดสีามารถช่วยให้คณุไดร้บัเงินคนื นอกจากน้ีกรม
บังคบัคดจีะท�างานในเรือ่ง การปรบัโครงสรา้งหน้ีอีกดว้ย ซ่ึงหมายความวา่ กรมบังคบั
คดจีะช่วยผู้ที่มีหน้ีสินท่วมหัว ดว้ยการจัดระเบียบการเงินให้
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บุคคลทุพพลภาพ
บุคคลทุพพลภาพ คอื ผู้ที่เจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บ ซ่ึงท�าให้เขาหรอืเธอจ�าเป็น ตอ้ง
ไดร้บัความช่วยเหลือพิเศษ ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ ควรจะมีโอกาสเข้าสังคมเหมือนกับ
คนอื่น ๆ เด็กทุพพลภาพควรจะไดร้บัการดแูล และการศึกษาเล่าเรยีนเหมือนกับเด็ก
คนทั่วไป เป็นตน้

สวเีดนมีกฎหมายวา่ดว้ยความช่วยเหลือ และบรกิารส�าหรบับุคคลทุพพลภาพบางกรณี 
(LSS) ซ่ึงจะให้สิทธิ์ ในการรบัความช่วยเหลือ โดยความช่วยเหลือน้ีอาจจะเป็นในรปูแบบ
ของบุคคล หรอืเป็นการปรบัปรงุที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และยังจะไดร้บัเงินที่เรยีกวา่ 
handikappersättning (เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ) อีกดว้ย

ผู้มีสิทธิ์ ไดร้บัความช่วยเหลือตามกฎหมาย LSS ไดแ้ก่ ผูู้บกพรอ่งทางพัฒนาการและ 
สตปิัญญา หรอืออทิสตกิ หรอือาจจะเป็นผู้ที่สมองถูกท�าลายในวยัผู้ ใหญ ่

พ่อแม่ของเด็กทุพพลภาพ มีสิทธิ์ ไดร้บัเงินช่วยเหลือเพื่อดแูลบุตร หากคณุมีค�าถาม
เรือ่งทุพพลภาพ ควรตดิตอ่กับส�านักงานสวสัดกิารสังคม ประจ�าเทศบาลในเขตของคณุ

ป้ายสัญลักษณ์สากลของบุคคลทุพพลภาพ
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ความปลอดภัย
หน่วยกู้ภัย
หน่วยกู้ภัยจะท�าการดบัไฟเมื่อไฟไหม้ และจะช่วยเหลือเมื่อมีอุบัตเิหตทุางจราจร หรอื
กู้ภัยทางทะเล ทัง้น้ีหน่วยกู้ภัยยังท�างานป้องกันไฟไหม้อีกดว้ย เช่น การบรรยายถึงการ
ท�างานของอุปกรณ์เตอืนไฟไหม้ และถังดบัเพลิง หน่วยกู้ภัยยังเรยีกอีกอย่างหน่ึงวา่ 
หน่วยดบัเพลิง

กรณีไฟไหม้ ให้ปฏิบัติดังน้ี

• ช่วยชีวติ – ช่วยชีวติที่ตกอยู่ ในอันตราย แตห่้ามเอาตวัเข้าเส่ียง จ�าไวว้า่ควนัจาก

 ไฟไหม้มีพิษ ให้คลานบนพืน้เพื่อพาตวัเองออกไป ปิดหน้าตา่งและประตู

• เตือน – รอ้งเตอืนทุกคนให้ระวงัตวัจากไฟไหม้

• สญัญานเตือน – กดปุ่มสัญญาณเตอืนไฟไหม้ (ถ้ามี) หรอืโทร 112 จากที่ที่

 ปลอดภัย ให้พบหน่วยกู้ภัยที่เดนิทางมาถึง

• ดับไฟ – หากมีถังดบัเพลิง คณุสามารถเริม่ดบัไฟได้ โดย ช้ถังดบัเพลิงฉีดไปยัง

 ฐานไฟ – ไม่ ใช่เปลวเพลิง

 สิ่งส�าคัญท่ีสุดหากพบเห็นไฟไหม้ให้โทร	112! โดยแจ้งวา่เกดิเหตกุารณ์อะไรและ
 ความเสียหายทีเ่ห็นเป็นอย่างไร คณุตอ้งแจ้งดว้ยวา่ตอ้งการความช่วยเหลอืทีไ่หน
 และคณุเป็นใคร 

ต�ารวจ	
หากคณุมีข้อสงสัยจะสอบถามต�ารวจ หรอืแจ้งเกี่ยวกับเบาะแสอาชญากรรม คณุควร
โทรไปที่หมายเลข 114 14 เป็นหมายเลขเดยีวที่ ใช้ทั่วประเทศ

หากเป็นเหตดุว่น หรอืเหตฉุุกเฉิน คณุจะตอ้งโทรหมายเลข 112 หากคณุพบเห็น
อาชญากรรม คนไดร้บับาดเจ็บหรอืจ�าเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือ หรอืไฟไฟไหม้ คณุ
ตอ้งโทร 112

ความปลอดภัยในการจราจร
ทุกคนที่ โดยสารรถยนตจ์ะตอ้งคาดเข็มขัดนิรภัยตามกฎหมาย เด็กจ�าเป็นตอ้งปกป้อง
พิเศษ เช่น มีเบาะน่ังตดิรถยนต ์และเบาะน่ังนิรภัยส�าหรบัเด็ก เด็กอายุต�า่กวา่ 15 ปีจะ
ตอ้งสวมหมวกกันน็อคเมื่อขี่จักรยานตามกฎหมาย

ในสวเีดนคณุควรขี่จักรยานทางขวาของถนน ใช้เส้นทางจักรยานถ้ามี

คณุควรเดนิบนทางเท้าหรอืฟุตบาทถ้ามี คณุสามารถเดนิทางซ้ายของถนนได ้ใช้
ทางม้าลายเมื่อตอ้งการข้ามถนน เพราะรถยนตแ์ละจักรยานจะหยุดให้คณุข้าม
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3. การหาเลีย้งชีพและการ
พัฒนาตนเองในสวเีดน 
 สารบัญ

 ตลาดแรงงานในสวเีดน   

 การประกันการวา่งงาน

 การจ้างงาน

 การหางาน

 การเปิดบรษัิทของตวัเอง

 การจ่ายภาษี 

 การลงทะเบียนราษฎร์

การประกันสังคม  

การศึกษาส�าหรบัผู้ ใหญ่

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

การประเมิน

เงินทุนการศึกษา

ชีวติยามวา่งและการสมาคม

ช่างปูหิน ภาพ: Colourbox
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ตลาดแรงงานในสวเีดน
ประมาณครึง่หน่ึงของประชากรในสวเีดน เป็นผู้ท�างานรบัเงินเดอืน อัตราการวา่งงาน
อยู่ที่ประมาณ 7.5 เปอรเ์ซนต ์(พฤศจิกายน 2012)

ตลาดแรงงานสวเีดนน้ัน สามารถจ�าแนกไดเ้ป็นสองส่วน คอื ส่วนของภาคเอกชนและ
ส่วนของภาครฐัในส่วนของภาคเอกชน มีการด�าเนินงานในรปูแบบของบรษัิทเพื่อ
หวงัผลก�าไรและมีเอกชนเป็นเจ้าของ อาทิเช่น รา้นคา้ตา่ง ๆ และกิจการอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ ส�าหรบัในส่วนของภาครฐัน้ันดแูลโดยรฐั เทศบาล และเทศมณฑล อาทิเช่น 
การสาธารณสุข การศึกษา และต�ารวจ เป็นตน้

มีกฎหมาย และสัญญาหลายฉบับ ที่ ใช้ก�ากับวา่ควรมีวธิีการท�างานอย่างไรในสวเีดน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่บังคบัใช้แก่นายจ้าง และลูกจ้างน้ันเรยีกวา่ กฎหมาย
แรงงาน ตลาดแรงงานสวเีดน แบ่งออกเป็นสองฝ่าย คอื ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายสหภาพ 
แรงาน สหภาพแรงงาน เป็นองคก์รที่รวมสหภาพของ สายอาชีพประเภทเดยีวกัน เข้า
ไวด้ว้ยกัน

ปัจจัยที่ท�าให้ตลาดแรงงาน ด�าเนินไปไดด้ว้ยดมีีอยู่ 2 ปัจจัย  ปัจจัยแรก คอื สิทธิ ในการ
เริม่ตน้องคก์รและสมาคม หมายความวา่ ทัง้นายจ้าง และลูกจ้างสามารถจัดระเบียบการ
ตา่ง ๆ ในการท�างานให้อยู่ภายใตเ้งื่อนไขเดยีวกัน 

ปัจจัยที่สอง คอื สิทธิ ในส่วนของการตอ่รอง ที่เกี่ยวกับความตอ้งการของบรษัิทและ
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการจ้างงาน กฎเกณฑ์เหล่าน้ัน ก�าหนดโดยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
การมีส่วนรว่มตดัสินใจในการท�างาน หรอื MBL

ภาพ: Maria Nobelท่าเรอืโกเธนเบิรก์
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นายจ้าง
องคก์รนายจ้าง จะมีทัง้ในส่วนของ รฐั เทศบาล และส่วนของเอกชน องคก์รนายจ้าง 
เป็นองคก์รที่รวมตวักันขึน้ เพื่อท�างานเกี่ยวกับประเด็นตา่ง ๆ ที่องคก์รให้ความสนใจ

องคก์รนายจ้างเอกชน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคอื สมาพันธ์ผู้ประกอบการแห่งสวเีดน 
(Svenskt näringsliv) ส่วนกรมการจัดจ้าง (Arbetsgivarverket) จะรวมนายจ้างของ
ภาครฐัไว ้เช่น ส�านักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร เป็นตน้ องคก์รเทศบาลและ
เทศมณฑลแห่งสวเีดน หรอื SKL จะรวมนายจ้าง ของเทศบาล และเทศมณฑล รวมทัง้
ส่วนภูมิภาคไวด้ว้ยกัน

บรษัิทหน่ึง ๆ สามารถเลือกไดห้ากตอ้งการ ที่จะเข้ารว่มในองคก์รฝ่ายนายจ้าง 

สหภาพแรงงาน	
สหภาพแรงงาน เป็นองคก์รหน่ึงที่ดแูล อาทิ เช่น การตอ่รองเงินเดอืนของสมาชิกกับ
นายจ้าง สหภาพแรงงานมีหน้าที่ท�างาน เพื่อให้ลูกจ้างมีสภาพการท�างานที่ดขีึน้ สวเีดน
มีสหภาพแรงงานมาตัง้แตยุ่คปี 1880 การเข้ารว่มเป็นสมาชิกกับสหภาพแรงงาน ท�าได้
ตามความสมัครใจ

ตามสถานที่ท�างาน หรอืสถานประกอบการส่วนมากจะมี fackklubb หรอืไม่ก็ arbets-

platsombud fackklubb คอื กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงาน ประจ�าสถานที่ท�างานน้ัน ๆ 
arbetsplatsombud คอื ตวัแทนผู้เป็นปากเสียงให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในที่ท�างาน

ทัง้ fackklubb หรอื arbetsplatsombud เป็นส่วนหน่ึงของสมาพันธ์แรงงาน ส�าหรบั 

สมาพันธ์แรงงานเองก็จะเป็นส่วนหน่ึงของ องคก์รที่ ใหญ่กวา่ตามล�าดบั ถือวา่เป็นเรือ่ง
ปกตหิากวา่ คณุจะเป็นสมาชิกทัง้สหภาพแรงงาน และสมาชิกของกองทุนเงินทดแทน
การวา่งงาน หรอื A-kassan กองทุนเงินทดแทนการวา่งงาน เป็นสมาคมทางการเงินที่่

จ่ายเงินทดแทนให้แก่สมาชิกที่วา่งงาน

กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายและข้อก�าหนดที่บังคบัใช้แก่นายจ้างและลูกจ้าง 

ศาลแรงงาน	
เมื่อนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถ ที่ตกลงกันไดเ้กี่ยวกับปัญหาตา่ง ๆ ในที่ท�างานก็อาจ
จะกลายเป็นความขัดแย้ง ซ่ึงทัง้สองฝ่ายสามารถที่จะ ตดิตอ่กับทางศาลแรงงาน หรอื 
AD (Arbetsdomstolen) ทางศาลแรงงาน จะท�าการตรวจสอบความขัดแย้งดงักล่าว 
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กฎหมายวา่ด้วยสทิธิการมีสว่นรว่มตัดสนิใจ
กฎหมายวา่ดว้ยสิทธิการมีส่วนรว่มการตดัสินใจ หรอื MBL เป็นกฎหมายที่ส�าคญัของ
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบัญญัตขิึน้ปี 1976 โดยกฎหมายน้ี จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ สิทธิ ใน
การจัดตัง้สหภาพในที่ท�างาน 

กฎหมายน้ีระบุไวว้า่ นายจ้างตอ้งให้ข้อมูลตอ่ลูกจ้าง เกี่ยวกับเรือ่งส�าคญัตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หน่วยงาน อีกทัง้นายจ้าง ยังตอ้งชีแ้จงตอ่องคก์รลูกจ้าง ก่อนที่จะท�าการตดัสินใจในเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามในหน่วยงานน้ัน 

กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองลูกจ้าง	
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองลูกจ้าง หรอื LAS เป็นกฎหมายให้การคุม้ครองลูกจ้าง เมื่อ
ถูกเลิกจ้าง กฎหมายน้ีให้ ใช้บังคบัแก่ลูกจ้างประจ�า กฎหมายระบุไวว้า่ บุคคลใดก็ตามไม่
อาจถูกเลิกจ้างงาน ได้ โดยปราศจากเหตผุล เหตผุลที่สามารถเลิกจ้างน้ันอาจเป็นไดว้า่
ไม่มีงานให้ท�า หรอืหากไม่ปฏิบัตงิาน ตามหน้าที่

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองลูกจ้างน้ี ยังก�าหนดไวด้ว้ยวา่ บุคคลใดที่สมควรถูกเลิกจ้าง
ก่อนอันเน่ืองมาจาก เหตภุาวะคนล้นงาน

ข้อตกลงรว่ม
ข้อตกลงรว่ม คอื การลงนามท�าสัญญาข้อตกลงรว่มกัน ระหวา่งนายจ้างกับ
สหภาพแรงงาน ในสัญญาน้ีมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับ ช่ัวโมงการท�างาน วนัหยุดพักรอ้น 
และเงินเดอืน เป็นตน้ โดยมากในข้อตกลงรว่ม จะก�าหนดอัตราของเงินเดอืนของคณุ 
แตถ่ึงกระน้ันไม่ ใช่ทุกองคก์ร หรอืบรษัิทที่จะมีข้อตกลงรว่มกัน

ภาพ: Maria Nobel



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน | 73 

ในข้อตกลงรว่ม ไดก้�าหนดอัตราคา่จ้างขัน้ต�า่ส�าหรบัลูกจ้างไว ้สัญญาน้ี มีผลครอบคลุม
ตอ่ลูกจ้างที่ ไม่ ไดเ้ป็น สมาชิกของสหภาพแรงงาน แตท่�างานอยู่ ในสถานประกอบการที่
มีข้อตกลงรว่ม ไม่มีกฎหมายใดในสวเีดน ที่ก�าหนดวา่เงินเดอืนขัน้ต�า่สุดควรเป็นเท่าใด

การเจรจาต่อรองเงินเดือน
ถึงแม้วา่นายจ้างของคณุ จะมีข้อตกลงรว่ม คณุก็สามารถที่จะเจรจาตอ่รองเรือ่งเงิน
เดอืนของคณุกับนายจ้างได ้ลูกจ้างอาจไดร้บัเงินเดอืนที่แตกตา่งกัน ขึน้อยู่กับความ
ยากง่ายของงาน และความสามารถ ในการปฏิบัตงิานที่ ไดร้บัมอบหมาย

สหภาพแรงงานอาจมีส่วนช่วย ในการเจราจาเกี่ยวกับเงินเดอืนของคณุ หรอืคณุ
สามารถเจรจาตอ่รองไดด้ว้ยตวัเอง 

เงินสมทบนายจ้าง
นอกเหนือจากเงินเดอืนแล้ว นายจ้างจะหักภาษีเงินได ้และออกเงินสมทบนายจ้าง
แก่ลูกจ้างทุกคน โดยจ่ายเงินส่วนน้ี กับทางกรมสรรพากรเดอืนละครัง้

ภาษีเงินได้
เมื่อคณุไดร้บัการจ้างงาน คณุจะท�าสัญญาการจ้างงานกับนายจ้าง ในสัญญาน้ีจะระบุเงิน
เดอืนของคณุ ซ่ึงเรยีกวา่ เงินเดอืนรวม นายจ้างจะหักเงินเดอืนรวมของคณุ ส่วนหน่ึง
เพื่อจ่ายภาษี ภาษีน้ีเรยีกวา่ ภาษีเงินได ้เงินเดอืนที่คณุไดร้บัในส่วนที่เหลือเรยีกวา่ เงิน
เดอืนสุทธิ

คุณจ่ายภาษีเป็นจ�านวนเท่าไหร	่
หากวา่คณุมีรายไดน้้อยกวา่ 18,299 โครนสวเีดนตอ่ปีคณุไม่จ�าเป็นตอ้งจ่ายภาษี

หากวา่คณุมีรายไดร้ะหวา่ง 18,200 ถึง 383,000 โครนสวเีดนตอ่ปี คณุตอ้งจ่ายภาษี ให้
กับเทศบาลของคณุ อัตราภาษีน้ันแตกตา่งกันไปในแตล่ะเทศบาล โดยมากจะอยู่ที่ราว 
ๆ 29 – 35 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืน รวมของคณุ

หากคณุมีรายไดร้ะหวา่ง 383,000 ถึง 548,300 โครนสวเีดนตอ่ปี คณุตอ้งจ่ายภาษีเให้รฐั
ดว้ย น่ันคอื 25 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืนที่เกิน 383,000 โครนสวเีดน

หากวา่คณุมีรายไดม้ากกวา่ 548,300 โครนสวเีดนตอ่ปี คณุจ่ายเพิ่มอีก 5 เปอรเ์ซ็นต์
ของส่วนที่เกินจาก 548,300 โครนสวเีดน

ตวัเลขจากปี 2011

ภาษีส�าหรบัเจ้าของกิจการ
ผู้เป็นเจ้าของกิจการ จะตอ้งจ่ายภาษีดว้ยเหมือนกัน ภาษีค�านวณจากรายไดท้ี่ผู้ประกอบ
การคาดวา่จะไดร้บัตอ่ปี โดยจะจ่ายภาษีทุก ๆ เดอืน
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การย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
Deklaration คอื รายการข้อมูลที่แสดงวา่คณุมีรายไดจ้�านวนเท่าไหร ่และคณุจะตอ้ง
จ่ายภาษีจ�านวนเท่าไหร ่ในปีน้ัน โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีตอ่กรมสรรพากร ไม่
เกินวนัที่ 2 พฤษภาคมของทุกปี ทัง้น้ีกรมสรรพากรจะไดร้บัข้อมูลจากนายจ้างของคณุ 
บรษัิทประกันภัย และธนาคาร ดว้ยวา่คณุมีรายไดจ้�านวนเท่าไหร่ ในปีน้ัน 

กรมสรรพากรจะจัดส่งแบบแสดงรายการภาษีไปตามที่อยู่ของคณุ ดงัน้ันคณุตอ้งตรวจ
สอบข้อมูลทัง้หมด วา่ถูกตอ้งหรอืไม่ จากน้ันคณุควรลงช่ือในแบบแสดงรายการภาษี 
การลงช่ือในแบบแสดงรายการภาษีท�าได้ ใน 5 วธิีดงัน้ี

• ลงช่ือดว้ยปากกาแล้วส่งหรอืยื่นไปยังกรมสรรพากร

• ส่งข้อความ SMS ผ่านโทรศัพท์ของคณุ 

• โทรศัพท์ ไปยังกรมสรรพากร

• ยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอรเ์น็ตโดยใช้รหัสที่แสดงอยู่ ในแบบแสดงรายการภาษี

• ยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอรเ์น็ตดว้ย e-legitimation (บัตรประจ�าตวัประชาชน

อิเล็กทรอนิกส์)

การท�างานมืด/การลักลอบท�างานอย่างผิดกฎหมาย
การท�างานมืด หมายความวา่ นายจ้างและลูกจ้างไม่ไดจ้่ายภาษี ใด ๆ หากวา่นายจ้าง
หรอืลูกจ้างไม่ยื่น แบบแสดงรายการภาษีรายไดข้องตน ถือวา่กระท�าผิดกฎหมาย ซ่ึงอาจ
น�าไปสู่โทษจ�าคกุ

เมื่อคณุท�างานมืด คณุจะไม่ไดร้บัเงินทดแทนกรณีลาป่วย หากคณุไดร้บับาดเจ็บจาก
การท�างาน คณุจะขอรบัเงินทดแทนส�าหรบัผู้ปกครอง เงินบ�านาญ ไดเ้พียงเล็กน้อย 
และจะไม่ได้ ใบรบัรองการท�างาน หากคณุท�างานมืดอาจจะท�าให้ยุ่งยาก ตอ่การท�า
สัญญาเช่าห้องชุดมือหน่ึง หรอืตอ้งการซือ้สินคา้ผ่อนช�าระ เจ้าของและบรษัิทผู้ ให้เช่า
ตอ้งการ ให้คณุแสดงสัญญาการจ้างงาน

แบบแสดงรายการภาษี ข้อมูล
เป็นภาษาตา่ง ๆ มี ในเวบ็ไซตก์รม
สรรพากร 
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ภาพ: Colourbox

เงินทดแทนกรณีวา่งงาน	
เงินทดแทนกรณีวา่งงาน จ่ายให้ ในสองรปูแบบ คอื เงินทดแทนพืน้ฐาน และเงิน
ทดแทนอิงจากฐานเงินเดอืนเดมิที่คณุไดร้บั

คณุมีสิทธิ์ที่จะไดร้บัเงินทดแทนกรณีวา่งงาน หากหน่ึงปีก่อนที่คณุจะเป็นผู้วา่งงาน 
คณุไดท้�างานอย่างน้อย 6 เดอืน และเดอืนละ 80 ช่ัวโมงเป็นอย่างน้อย คณุจะไดร้บัเงิน
ทดแทนกรณีวา่งงานเป็นเวลา 300 วนัและสูงสุด 5 วนัตอ่หน่ึงสัปดาห์ หากวา่คณุมี
บุตรที่อายุต�า่กวา่ 18 ปี คณุจะไดร้บัเงินทดแทนเพิ่มอีก 150 วนั

ผู้หางาน

การประกันการวา่งงาน
กองทุนเงินประกันจากการวา่งงาน (Arbetslöshetskassan) หรอื a-kassan เป็น
สมาคมทางการเงิน ที่จ่ายเงินให้กับสมาชิกผู้วา่งงาน การประกันการวา่งงาน 
(Arbetslöshetsförsäkringen) จะท�าให้บุคคลผู้วา่งงาน มี โอกาสไดร้บัเงินในจ�านว
นที่่ ใกล้เคยีงกับ ตอนที่เขาหรอืเธอมีงานท�า คณุจะไดร้บัเงินน้ีเป็นระยะเวลา ที่จ�ากัด
เท่าน้ัน และในระหวา่งน้ันคณุตอ้งหางานใหม่ดว้ย
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เงินทดแทนพืน้ฐานเป็นจ�านวน 320 โครนสวเีดนตอ่วนั (2012) หากวา่คณุไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกของ a-kassan หรอืหากวา่คณุเป็นสมาชิกในระยะเวลาอันสัน้ เงินทดแทน 
พืน้ฐานน้ี จะจ่ายให้ส�าหรบัผู้ทีมีอายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์หรอืมากกวา่ คณุสามารถไดร้บั
เงินทดแทนพืน้ฐานจาก a-kassan หรอืเงินเสรมิ a-kassan จาก Alfa-kassan

หากคณุเป็นสมาชิกของ a-kassan มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรอืวา่ท�างานเป็นเวลา 6 
เดอืนในปีน้ัน คณุมีสิทธิ์ที่จะไดร้บัเงินทดแทน โดยค�านวณจากเงินเดอืนที่คณุไดร้บั
ก่อนหน้าน้ัน เงินทดแทนคดิเป็น 80 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืนที่คณุเคยไดร้บั และจ่าย
ให้ ใน 200 วนัแรก คณุสามารถไดร้บัเงินทดแทนจ�านวนสูงสุดเป็นเวลา 680 ตอ่วนั และ
จากวนัที่ 201 ถึงวนัที่ 300 คณุจะไดร้บัเงินทดแทน 70 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืนที่คณุ
เคยไดร้บัก่อนหน้าน้ัน (2012)

การจ้างงาน
ประเภทการจ้างงาน
การจ้างงานงานแตกตา่งกัน 2 ประเภท คอื

• การจ้างงานประจ�า (tillsvidareanställning)

• การจ้างงานช่ัวคราว (tidsbegränsad anställning)

การงานจ้างประจ�า บางครัง้ก็เรยีกวา่ fast anställning การจ้างงานแบบน้ี จะเป็นการ
จ้างงานตอ่เน่ืองโดยไม่มีการระบุระยะเวลาสิน้สุดการจ้างงาน ส่วนการจ้างงานประเภท
ช่ัวคราว เป็นการจ้างงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว ้

ตัวอย่างของการจ้างงานงานช่ัวคราว

•   แบบท่ัวไป	
 การจ้างงานช่ัวคราวแบบทั่วไป หมายถึง การที่คณุไดร้บัการจ้างงานในช่วงระยะ 
 เวลาหน่ึง ๆ โดยระบุวนัเดอืนปีที่เริม่ตน้และวนัเดอืนปีที่สิน้สุด หรอืการที่คณุได ้
 รบัการจ้างงานในบางช่วง เพื่อท�างานพิเศษเฉพาะอย่าง หากคณุท�างานเป็น  
 ลูกจ้างช่ัวคราวแบบทั่วไปมาเกิน 2 ปี ภายเวลาใน 5 ปี กับนายจ้างคนเดมิ คณุจะได ้
 โอนมาบรรจุหรอืเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ�า 
•   แบบทดแทน	 
 หากคณุไดร้บัการจ้างงานแบบทดแทน คณุก็จะไดท้�างานแทนบุคคลอื่น เช่น  
 แทนผู้ปกครองที่ลางานเพื่อเลีย้งดบูุตร หากคณุท�างานเป็นลูกจ้างแบบทดแทน 
 มาเกิน 2 ปี ภายในเวลา 5 ปี กับนายจ้างคนเดมิ คณุมีสิทธิ์ที่จะไดบ้รรจุหรอืเปลี่ยน 
 สภาพเป็นลูกจ้างประจ�า
•   แบบทดลองงาน	
 แบบทดลองงาน เป็นการจ้างงานรปูแบบหน่ึง ส�าหรบันายจ้างที่จะทดสอบคณุ 
 การแจ้งงานแบบน้ี มาจากแนวคดิที่วา่เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว จะท�าให้ ได ้
 บรรจุเป็นลูกจ้างประจ�าตอ่ไป การทดลองงานน้ีจะไม่เกิน 6 เดอืน แตท่ัง้น้ีอาจจะ 
 สิน้สุดก่อนก�าหนดได้
คา่จ้างตามอัตราที่ก�าหนด ซ่ึงจ่ายให้เป็นรายเดอืน เรยีกวา่	เงินเดือน (månadslön) 
หากคณุไดร้บัค่าจ้างรายช่ัวโมง (timlön) ก็จะท�าให้คณุไดเ้งินคา่จ้าง ตามจ�านวน
ช่ัวโมงที่คณุท�างาน
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ส�านักงานจัดหางานจัดมหกรรมนัดพบแรงงาน หากคณุเป็นผู้ที่ก�าลังหางานก็จะมีโอกาสพบกับ
นายจ้างและสอบถามเรือ่งตา่ง ๆ ได้ ในงานน้ี

ภาพ: Björn Tesch
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สญัญาการจ้างงานงาน	
เมือ่คณุได้งาน คณุควรลงนามในขอ้ตกลงการจา้งงานหรอืสัญญาการจา้งงาน
ในขอ้ตกลงการจา้งงานหรอืสัญญาการจา้งงานน้ันควรระบดุังน้ี

• ช่ือและหมายเลขประจ�าตวั

• สถานที่ท�างาน

• วนัเดอืนปีที่เริม่ท�างาน

• หน้าที่ความรบัผิดชอบและต�าแหน่ง

• รปูแบบการจ้างงาน

• วนัที่เลิกจ้าง เป็นวนัที่คณุควรไดท้ราบหากวา่คณุตอ้งหยุดท�างาน หรอืวา่เลิกจ้าง

 คณุ และรวมไปถึงวนัสุดท้ายที่ท�างาน

• เงินเดอืน

• จ�านวนวนัพักรอ้นที่พึงมีสิทธิ์ ไดร้บัเงินคา่จ้าง

ช่ัวโมงการท�างาน
ช่ัวโมงการท�างาน อาจจะเป็นแบบก�าหนดเวลา และไม่ก�าหนดเวลา ช่ัวโมงการท�างาน
แบบก�าหนดเวลา หมายความวา่ ในวนัท�างาน คณุตอ้งอยู่ ณ สถานที่ท�างานตามเวลาที่
ไดก้�าหนดไว้

ช่ัวโมงการท�างานแบบไม่ก�าหนดเวลา หมายความวา่ คณุเป็นผู้เลือกเองวา่ในวนัท�างาน 
คณุจะเริม่งานหรอืเลิกงานเวลาใด ช่ัวโมงการท�างานแบบยืดหยุ่น เป็นอีกรปูแบบหน่ึง
ของเวลาท�างานที่ ไม่แน่นอน เมื่อใดที่ลูกจ้างเต็มเวลา ท�างานเกินเวลาท�างานปกตขิอง
ตน จะเรยีกวา่ การท�างานล่วงเวลา

กฎหมายช่ัวโมงการท�างาน	
เวลาท�างานตามปกตสูิงสุด 40 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ ในสถานที่ท�างานแห่งเดยีว

กฎหมายการลาพักรอ้น/ลาพักผ่อนประจ�าปี
มีกฎหมายที่ ให้สิทธิ์ทุกคน ที่ท�างานเต็มเวลาลาหยุดพักรอ้นได ้25 วนัตอ่ปี คณุสามารถ
รบัเป็นเงินแทนการหยุดพักรอ้นได ้หากวา่คณุลาออกจากงาน และไม่สามารถลาพัก
รอ้นได ้โดยคณุจะไดร้บัเงินพักรอ้น 12 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืนที่คณุไดร้บัตอ่ปี 
ลูกจ้างรายช่ัวโมง จะไดร้บัเงินพักรอ้นเป็นเงิน 12 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืนรวม

หากคุณป่วยในกรณีเป็นลูกจ้าง
หากคณุเป็นลูกจ้าง และเกิดเจ็บป่วย คณุควรลาป่วยกับทางนายจ้าง ในวนัแรกที่ป่วย
นายจ้างจะจ่ายคา่จ้าง ในระหวา่งลาป่วยใน 14 วนัแรก ในวนัแรกที่คณุป่วยจะเป็น  
วนัรอรบั (karensdag) หมายความวา่ คณุจะไม่ไดร้บัคา่จ้างใด ๆ ในวนัน้ัน โดยนับ
ตัง้แตว่นัที่สองเป็นตน้ไป คณุจึงจะไดร้บัเงินทดแทนเป็นเงิน 80 เปอรเ์ซ็นตข์องคา่จ้าง
ของคณุ

หากวา่คณุป่วยและขาดงานมากกวา่ 7 วนัคณุตอ้งมี ใบรบัรองแพทย์มายืนยัน ซ่ึงเรยีก
วา่ läkarintyg 
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การหางาน 
คณุสามารถหางานดว้ยวธิีตา่ง ๆ ไดห้ลายวธิีดงัน้ี

• ตดิตอ่ที่ส�านักงานจัดหางาน และคน้หาต�าแหน่งงานวา่งตามประกาศรบัสมัครงาน

• ตดิตอ่บรษัิทตวัแทนจ้างงาน และบรษัิทจัดหางานได้

 บรษัิทตวัแทนจ้างงาน จะจัดจ้างบุคลากรแล้วส่งไปให้บรษัิทตา่ง ๆ 

 บรษัิทจัดหางาน จะสรรหาบุคลากรให้แก่บรษัิท ที่ตอ้งการจะวา่จ้างบุคลากรใหม่ 

• สมัครตามประกาศรบัสมัครงาน จากหนังสือพิมพ์รายวนั หรอืทางอินเตอรเ์น็ต

• ตดิตอ่สมัครงานเองกับนายจ้างโดยตรง 

• สอบถามบุคคลที่คณุรูจ้ัก

ส�านักงานจัดหางาน

ส�านักงานจัดหางาน เป็นหน่วยงานหน่ึงของรฐัซ่ึงมีอยู่ทั่วประเทศ ส�านักงานจัดหางาน

จะมีหน้าที่ ให้ค�าแนะน�าวา่ คณุสามารถหางานไดอ้ย่างไร คณุจะไดร้บัข้อมูลตา่ง ๆเกี่ยว

กับอาชีพและการศึกษา อีกทัง้คณุยังจะไดร้บัการแนะน�า ในการเขียนใบสมัครงานดว้ย

ส�านักงานจัดหางาน จะลงประกาศต�าแหน่งงานวา่งไว ้ที่เวบ็ไซตข์องส�านักงาน คณุ

สามารถคน้หาต�าแหน่งงานวา่งที่ Platsbanken (ธนาคารงาน) ที่เวบ็ไซตส์�านักงาน

จัดหางาน www.arbetsformedlingen.se

เมื่อคณุไดร้บัใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ส่ิงส�าคญัคอื คณุควรลงทะเบียนเป็นผู้สมัครหางาน

กับทางส�านักงานจัดหางาน 

ภาพ: Colourboxการสัมภาษณ์งาน
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บรกิารและโครงการต่าง	ๆ	

ส�านักงานจัดหางานมีโครงการตา่ง ๆ ที่จัดไวส้�าหรบัผู้หางาน
ตวัอย่างดงัโครงการตอ่ไปน้ี

•   งานก้าวแรก	(Instegsjobb) 

 งานก้าวแรก เป็นโครงการที่ ให้เงินช่วยเหลือแก่นายจ้าง ถ้าจ้างคนตา่งชาตทิี่พึ่ง 

 ย้ายมาอยู่ ใหม่เข้าท�างาน นายจ้างจะไดร้บัเงินช่วยเหลือเป็นคา่จ้างถึง 800 โครน 

 สวเีดนตอ่วนั

 ผู้ ไดร้บัใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ สามารถสมัครเข้าโครงการน้ีไดภ้ายใน 36 เดอืนแรก  

 คณุตอ้งลงทะเบียนเป็นผู้หางานไว ้กับทางส�านักงานจัดหางาน และคณุตอ้งเรยีน 

 หรอืไดเ้ข้าเรยีนหลักสูตรภาษาสวเีดนส�าหรบัคนตา่งชาต ิ(Sfi)

•   ฝึกงาน	(Praktik) 

 หากคณุเป็นผู้วา่งงานและมีอายุครบ 25 ปีบรบิูรณ์ บางครัง้คณุอาจเข้าโครงการ 

 ฝึกงานได้ โดยผ่านทางส�านักงานจัดหางาน หากคณุเป็นผู้ ไดร้บัใบอนุญาตมีถิ่น

 ที่อยู่ คณุก็จะสามารถเข้าโครงการน้ีไดภ้ายใน 36 เดอืนแรก แม้วา่คณุจะมีอายุต�า่ 

 กวา่ 25 ปีก็ตาม

 โครงการน้ีมีรปูแบบการฝึกงานที่หลากหลาย ซ่ึงจัดโดยส�านักงานจัดหางาน คณุ 

 ควรปรกึษากับทางเจ้าหน้าที่ของส�านักงานจัดหางาน วา่การฝึกงานแบบใดที่ 

 เหมาะสมกับคณุ การฝึกงานควรจะเป็นแบบเต็มเวลา และสูงสุดเป็นเวลา 6 เดอืน  

 คณุสามารถไดร้บัเงินจากส�านักงานประกันสังคม ในระหวา่งที่คณุฝึกงาน

•   ผู้ ให้ค�าปรกึษา	(Jobbcoach)
 ในกรณีที่คณุเป็นผู้วา่งงาน และยังไม่ไดเ้ข้ารว่มโครงการใด ๆ กับทางส�านักงาน 

 จัดหางาน คณุก็จะไดพ้บปะพูดคยุกับผู้ ให้ค�าปรกึษา ซ่ึงผู้ ให้ค�าปรกึษาจะช่วย 

 เหลือและแนะแนวทางการหางานให้คณุ

•   การฝึกอบรมของตลาดแรงงาน	(Arbetsmarknadsutbildning) 

 ส�านักงานจัดหางานมีหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพตา่ง ๆ โครงการน้ีมีแนวคดิ 

 วา่การฝึกอบรม จะเป็นหนทางที่น�าไปสู่การประกอบอาชีพ

ภาพ: Colourboxฝึกงาน
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ณ ส�านักงานจัดหางานคณุจะได้
รบัความช่วยเหลือเรือ่งวธิีการเขียน
จดหมาย แนะน�าตวั และประวตัิ
โดยย่อที่ดี

เครอืข่ายสว่นตัว	
เครอืข่ายส่วนตวั คอื บรรดาผู้ที่คณุตดิตอ่และรูจ้ัก การจ้างงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึน้ จะ
จัดหาโดยการตดิตอ่เป็นการส่วนตวั

เอกสารประกอบการสมัครงาน	
เมื่อคณุสมัครงาน คณุควรที่จะจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน ให้ผู้วา่จ้างตามที่
ขอ ส่วนมากที่ผู้วา่จ้างจะขอให้คณุส่งทัง้จดหมายแนะน�าตวัและประวตัิ โดยย่อ (CV)

ประวติัโดยย่อ	CV
Curriculum Vitae เป็นภาษาละตนิ ซ่ึงหมายถึง การบอกเล่าเรือ่งราวเกี่ยวกับชีวติ ใน 
CV น้ันคณุควรที่จะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การท�างาน การศึกษา รวมถึงทักษะ
และความรูด้า้นอื่น ๆ ของคณุ อีกทัง้คณุควรที่จะเขียนเกี่ยวกับตวัเองสักเล็กน้อยวา่
คณุมีบุคลิกภาพเช่นไร

CV ควรประกอบดว้ย

• ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์รวมทัง้อีเมล

• การศึกษา: รายการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของคณุ

• การท�างาน: รายการข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท�างานของคณุ 

• ประสบการณ์อื่น ๆ เช่น ความรูด้า้นภาษา และทักษะดา้นคอมพิวเตอร์

• บุคคลอ้างอิง: ช่ือของนายจ้างคนก่อน ๆ หรอืบุคคลซ่ึงรูจ้ักตวัคณุเป็นอย่างด ี

 พรอ้มทัง้เขียนช่ือของบุคคลอ้างอิง หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ท�างาน โดย 

 ควรสอบถามก่อนวา่คณุขอให้เขาเป็นบุคคลอ้างอิงไดห้รอืไม่

• ข้อมูลส่วนตวัครา่ว ๆ : ความสนใจ ครอบครวั และกิจกรรมยามวา่ง

คณุสามารถเขียนระบุใน CV สัน้ ๆ เกี่ยวกับงานที่เคยท�ามาคณุมีหน้าที่อะไรบ้าง และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของคณุดว้ย ส่วนหลักฐานและใบรบัรองตา่ง ๆ คณุ
สามารถจัดส่งหรอืยื่นเมื่อนายจ้างขอหรอืเรยีกตวัคณุไปสัมภาษณ์

ภาพ: Colourbox
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จดหมายสมัครงาน/จดหมายแนะน�าตัว
ในจดหมายสมัครงาน หรอืจดหมายแนะน�าตวัน้ัน คณุควรเขียนบอกเหตผุลวา่ ท�าไม
คณุถึงสนใจสมัครงานต�าแหน่งน้ี หรอืกับบรษัิทน้ีเป็นพิเศษ คณุควรอธิบายดว้ยเช่น
กันวา่ เหตใุดคณุถึงเป็นผู้ที่เหมาะสมกับงานน้ัน และที่ส�าคญัจดหมายแนะน�าตวัน้ัน 
เขียนขึน้ส�าหรบังานที่คณุจะท�าการสมัครโดยเฉพาะ จดหมายไม่ควรจะยาวจนเกินไป

การแจ้งความสนใจ
การแจ้งความสนใจ เป็นการยื่นหรอืส่งใบสมัครไปตามสถานที่ประกอบการ
โดยที่ยังไม่มีต�าแหน่งงานวา่งให้สมัคร

การสมัภาษณ์งาน
การสัมภาษณ์งาน เป็นการสนทนาที่นายจ้าง จะท�าการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน การ
สัมภาษณ์งาน มีส่ิงส�าคญับางประการที่ควรพิจารณาด ูไดแ้ก่ การอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ
บรษัิทที่คณุสมัครน้ันจะเป็นประโยชน์ เพราะจะแสดงให้เห็นวา่คณุมีความสนใจใน
งานที่คณุสมัคร โดยคณุสามารถคน้หาข้อมูลได ้เช่น ทางอินเตอรเ์น็ต นอกจากน้ีการ
แตง่กายและภาษากายก็มีความส�าคญัเช่นกัน

ค�าถามโดยท่ัวไป

การทบทวนวา่ คณุควรจะตอบค�าถาม ในการสัมภาษณ์อย่างไร อาจเป็นความคดิที่ดี
ค�าถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งานมีดงัน้ี

• ช่วยเล่าเกี่ยวกับตวัคณุให้ฟัง

• คณุท�างานรว่มกันเป็นกลุ่มไดด้หีรอืไม่

• จุดแข็งและจุดอ่อนของคณุคอือะไร

• ท�าไมคณุถึงสมัครงานน้ี 

• ท�าไมเราถึงควรจะจ้างคณุ

• คณุวางแผนจะท�าอะไรในอนาคต  

สิง่อ่ืน	ๆ	ท่ีควรค�านีง	

• ความประทับใจแรกเป็นส่ิงส�าคญั- ตรวจดเูสือ้ผ้าการแตง่กาย กิรยิาท่าทาง และ 

 ภาพลักษณ์ให้เรยีบรอ้ย เมื่อคณุมาถึงสถานที่ท�างานน้ันคณุควรทักทายผู้ที่  

 สัมภาษณ์คณุ

• จับมือ - ควรจะจับมือกับผู้ที่สัมภาษณ์คณุ เพราะเป็นการสรา้งความประทับใจ

• ตรงเวลา - หากวา่คณุมาสาย อาจจะท�าให้คณุจ่ายโอกาส  

ความเท่าเทียมทางเพศ	
สวเีดนมีกฎหมาย ห้ามมิ ให้ผู้วา่จ้างเลือกปฏิบัตติอ่ลูกจ้าง อันเน่ืองจากความแตกตา่ง
ทางเพศ นายจ้างจะตอ้งให้ความเท่าเทียมกัน ระหวา่งหญิงและชายในที่ท�างาน
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ความขัดแย้งในท่ีท�างาน
การขัดแย้งหรอืการทะเลาะเบาะแวง้ ในที่ท�างานควรมีการแก้ ไขโดยเรว็ที่สุด หัวหน้า
งานมีหน้าที่ดแูลให้แน่ใจวา่ความขัดแย้งตา่ง ๆ ไดร้บัการแก้ ไข หากคณุตกอยู่ ใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง คณุควรจะพูดคยุกับหัวหน้างานของคณุ หากวา่คณุมีความ
ขัดแย้งกับหัวหน้างานของคณุ และคณุเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน คณุจะไดร้บั
ความช่วยเหลือจากทางสหภาพแรงงานของคณุ

ภาพ: Colourboxการสัมภาษณ์งาน
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ผู้ ให้ข้อมูลจากกรมสรรพากรพบปะ
กับทางเจ้าหน้าที่ผู้ ให้ข้อมูลแก่
ประชาชน จากหน่วยการเรยีนรูท้าง
สังคมศึกษาในโกเธนเบิรก์

ภาพ : Mikael Jönsson

การเปิดบรษัิทของตวัเอง
หากวา่คณุจะท�าการ เปิดบรษัิทของตวัเองในสวเีดน จ�าเป็นที่คณุตอ้งมีความรูเ้กี่ยวกับ
การบรหิารจัดการ และความรูท้างการเงิน คณุสามารถขอรบัความช่วยเหลือ และค�า
แนะน�าในการเปิดบรษัิทจากทาง ALMI และจากส�านักงานจัดหางาน เป็นตน้ มีข้อมูล
มากมายเกี่ยวกับ การเปิดบรษัิทของตวัเองบนอินเตอรเ์น็ต เช่น www.tillvaxtverket.
se

ALMI	และ	IFS 
ALMI Företagspartner AB มีรฐัเป็นเจ้าของ ALMI มีหน้าที่ ในการส่งเสรมิการ
เตบิโตของธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยให้ความช่วยเหลือทัง้ดา้นข้อมูลข่าวสาร 
และการให้เงินกู้ยืมส�าหรบัการเปิดบรษัิทใหม่

IFS Rådgivning เป็นหน่วยงานหน่ึงของ ALMI และจะให้ความช่วยเหลือส�าหรบัผู้
อพยพย้ายถิ่น ที่ตอ้งการจะเปิดบรษัิทของตวัเอง IFS ให้ค�าปรกึษาเป็นภาษาตา่ง ๆโดย
ไม่มีคา่ใช้จ่าย และมีอยู่ส�านักงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เงินส�าหรบัการเปิดบรษัิท	
ส�านักงานจัดหางาน จะให้ความช่วยเหลือแก่คณุในดา้นการเงิน ในระยะแรกที่บรษัิท
ของคณุเริม่ด�าเนินการ

เงินช่วยเหลือน้ี จะมอบให้เฉพาะกับผู้ที่มีลู่ทางที่ดี ในด�าเนินธุรกิจ ส�านักงานจัดหา
งานยังพิจารณาเช่นกันวา่ โอกาสของความส�าเรจ็ของบรษัิทน้ัน ๆ มีมากน้อยเพียงใด 
ส�าหรบัการขอเงินช่วยเหลือ ในการเปิดบรษัิทของตวัเองน้ัน คณุตอ้งเขียนแผนธุรกิจ
ก่อนเป็นล�าดบัแรก ในการน้ีคณุสามารถขอรบัความช่วยเหลือหรอืค�าปรกึษาไดจ้ากทาง 
IFS หรอืจากทางส�านักงานจัดหางาน

ภาพ: Mikael Jönsson
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การช�าระภาษี
ระบบภาษีอากรของสวเีดนน้ัน เป็นรากฐานแห่งการสวสัดกิารสังคมของสวเีดน ดว้ย
การจ่ายภาษีน้ี รฐัจึงสามารถท�าให้ทุกคนมีโอกาสเท่า ๆ กัน ทางดา้นการศึกษา และ
คณุภาพชีวติที่ดี ในสวเีดน ผู้ที่มีรายไดม้ากจะจ่ายภาษีมาก เมื่อคณุท�างาน เงินเดอืน
ที่คณุไดร้บัก็จะตอ้งจ่ายภาษี ขณะเดยีวกันในจ�านวนเงินภาษีที่คณุจ่ายไปไดร้วมเงิน
สมทบบ�านาญของคณุอยู่ดว้ย เงินสมทบน้ันอยู่ที่ประมาณ 7 เปอรเ์ซนตข์องเงินเดอืน
คณุ และคณุจ่ายภาษีจากรายไดอ้ื่น ๆ ที่คณุไดร้บัอีกดว้ย อาทิเช่น เงินทดแทนกรณี
เจ็บป่วย และเงินบ�านาญ คณุตอ้งจ่ายภาษีหากวา่คณุใช้รถของที่ท�างาน หรอืคณุไดร้บั
คปูองอาหารจากที่ท�างาน เพื่อใช้ซือ้อาหารเที่ยงหรอือาหารเย็นที่รา้นอาหาร นอกจาก
น้ันคณุยังจ่ายภาษีเมื่อซือ้สินคา้ตา่ง ๆ ซ่ึงเรยีกวา่ ภาษีมูลคา่เพิ่ม (moms)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ทุกคนจ่ายภาษีมูลคา่เพิ่ม เมื่อซือ้สินคา้และบรกิารตา่ง ๆ ภาษีมูลคา่เพิ่มเป็นส่วนหน่ึง
ของราคาสินคา้และบรกิารที่เราจ่าย
อัตราภาษีมูลคา่เพิ่มที่เราจ่ายมีดงัน้ี

• 25 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาสินคา้และการบรกิารตา่ง ๆ

• 12 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาอาหาร  โรงแรม และที่พักแรม

• 6 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาคา่โดยขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น หนังสือ หนังสือพิมพ์  

 นิตยสาร และสินคา้บางประเภท และคา่บรกิารตา่ง ๆ ในส่วนของงานศิลปะและ 

 วฒันธรรม

การบรกิารบางประเภทที่ ไม่ตอ้งจ่ายภาษีมูลคา่เพิ่ม ตวัอย่างเช่น

• การรกัษาพยาบาล ทันตแพทย์ และการบรกิารดแูลช่วยเหลือ บุคคลทุพพลภาพ 

 และผู้สูงอายุ

• การศึกษา เช่น การศึกษาภาคบังคบั มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

• การบรกิารดา้นการเงินการธนาคาร

• การประกันภัย

• คา่เช่า

ภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีพิเศษสินคา้บางประเภท เช่น แอลกอฮอล์ และเบนซิน รฐั
เป็นผู้พิจารณาวา่ สินคา้ประเภทใดที่สมควรจ่าย ภาษีสรรพสามิต ส่วนใหญ่จะเป็น
สินคา้ที่เป็นอันตรายตอ่ สภาพแวดล้อมหรอืสุขภาพ ซ่ึงรฐัตอ้งการให้เราลดปรมิาณ  

การบริโภคส่ิงเหล่าน้ันให้น้อยลง
ตวัอย่างสินคา้คณุตอ้งจ่ายภาษีสรรพสามิตมีดงัน้ี

• เชือ้เพลิง (เบนซิน น� ้ามัน ถ่านหิน แก๊ส)

• ไฟฟ้า

• แอลกอฮอล์

• ยาสูบ
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เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม
ผู้ที่ท�างานและผู้เป็นเจ้าของกิจการ ควรจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ไดแ้ก่ เงินสมทบนายจ้าง เงินสมทบส�าหรบัผู้ประกันตนที่เป็น
เจ้าของกิจการ และเงินสมทบบ�านาญทั่วไป นายจ้างจะออกเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมให้ลูกจ้างของตน ส่วนผู้เป็นเจ้าของกิจการ จะจ่ายเงินสมทบอาชีพอิสระ

คณุจ่ายเงินภาษีสรรพสามิตน� ้ามัน ภาพ: Colourbox
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การลงทะเบียนราษฎร์
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในสวเีดน เป็นผู้มีช่ือในทะเบียนราษฏร ์หมายความวา่ เขาเหล่าน้ัน
ไดท้�าการลงทะเบียน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร ์กับทางกรมสรรพากร ผู้มีช่ือใน 
ทะเบียนราษฏรข์องสวเีดน จะไดร้บัเลขประจ�าตวั ซ่ึงเลขประจ�าตวัน้ัน มีเพื่อให้หน่วย
งานรฐัระบุตวัคณุไดน่ั้นเอง

การมีช่ือในทะเบียนราษฏร ์ในเขตที่คณุอาศัยอยู่มีความส�าคญั เพราะวา่คณุจะตอ้งจ่าย
ภาษี ให้เทศบาล ที่คณุลงทะเบียนราษฏร์ ไว ้หากวา่คณุย้ายที่อยู่หรอืวา่มีบุตร คณุควร
แจ้งตอ่กรมสรรพากร
 

ใบรบัรองทะเบียนราษฏร	์
ใบรบัรองทะเบียนราษฎร ์(personbevis) เป็นเอกสารซ่ึงแสดงวา่ คณุไดท้�าการลง
ทะเบียน (การมีช่ือในทะเบียนราษฏร)์ กับทางกรมสรรพากรแล้ว คณุจ�าเป็นตอ้งใช้ ใบ
รบัรองทะเบียนราษฎร ์ในกรณีตา่ง ๆ เช่น เมื่อคณุยื่นเรือ่งขอเงินช่วยเหลือส�าหรบัที่อยู่
อาศัย ตอ่ส�านักงานประกันสังคม และเมื่อคณุตอ้งการท�าใบขับขี่ เป็นตน้

หากวา่คณุตอ้งการขอ ใบรบัรองทะเบียนราษฎร ์คณุสามารถส่งค�าขอไปที่เวบ็ไซตข์อง
กรมสรรพากร หรอืวา่ไปตดิตอ่ขอบรกิารได ้ที่ส�านักงานของกรมสรรพากร

บัตรประจ�าตัว
ผู้มีช่ืออยู่ ในทะเบียนราษฏร์ ในสวเีดน และมีอายุครบ 13 ปีบรบิูรณ์ สามารถขอท�าบัตร
ประจ�าตวั หรอื id-kort ไดก้ับทางกรมสรรพากร บัตรประชาชนมีอายุการใช้งานได ้5 ปี

ขัน้ตอนการขอท�าบัตรประจ�าตวัมีดงัน้ี

1. ก่อนที่จะไปยังหน่วยบรกิารของกรมสรรพากร คณุควรจะจ่ายคา่ธรรมเนียมท�าบัตร 
 ประจ�าตวั 400 โครนสวเีดนให้เรยีบรอ้ย โดยคณุจ่ายไปยังบัญชีกรมสรรพากรที่  
 bankgiro หรอื plusgiro (bankgiro 389-0100 หรอื plusgiro 50 40 62-1) เก็บใบ 
 เสรจ็ไวเ้พื่อแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เมื่อคณุยื่นค�ารอ้ง
2. ไปยังหน่วยบรกิารของกรมสรรพากร หากวา่คณุมีอายุต�า่กวา่ 18 ปีคณุตอ้งมีผู้ 
 ปกครองตามกฎหมายไปดว้ย ผู้ปกครองตามกฎหมาย คอื บุคคลมีหน้าที่รบัผิด 
 ชอบเด็กที่อายุต�า่กวา่ 18 ปี โดยชอบดว้ยกฎหมาย

โดยคณุตอ้งแสดงตวัวา่ คณุคอืใครตอ่หน่วยบรกิารของกรมสรรพากร การแสดงตวัอาจ
ท�าไดโ้ดย 2 วธิดีังน้ี

• แสดงเอกสารประจ�าตวั หรอื

• น�าบุคคลซ่ึงสามารถรบัรองวา่คณุเป็นใครไปดว้ย

บัตรประจ�าตวั
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เอกสารประจ�าตัวท่ี ได้รบัการรบัรอง
เอกสารประจ�าตวัที่ ไดร้บัการรบัรองมีดงัน้ี

• บัตรประจ�าตวัที่ออกให้ โดยกรมสรรพากร

• ใบขับขี่ของสวเีดน

• บัตรประจ�าตวัที่มีเครือ่งหมาย SIS ที่ออกให้ โดยทางธนาคาร หน่วยบรกิาร

 การเงินของสวเีดน หรอืหน่วยงานของรฐั

• บัตรประจ�าต�าแหน่งที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรฐั

• บัตรประจ�าตวัประชาชนสวเีดน

• หนังสือเดนิทางตา่งประเทศของสวเีดน มีหน้าปกสีแดงสีเลือดหมู

• หนังสือเดนิทางตา่งประเทศของสหภาพยุโรป ที่ออกหลังวนัที่ 1 กันยายน 2006

• หนังสือเดนิทางตา่งประเทศของนอรเ์วย์ ไอซ์แลนด ์สวสิเซอรแ์ลนด ์หรอืลิก 

 เตนสไตน์ที่ออกหลังจากวนัที่ 1 กันยายน 2006

บุคคลท่ีสามารถให้การรบัรองได้วา่คุณคือใคร
บุคคลซ่ึงสามารถรบัรองไดว้า่คณุเป็นใครน้ัน ควรเป็นผู้ซ่ึงคณุรูจ้ักเป็นอย่างด ีบุคคล
น้ันตอ้งมีอายุ 18 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป และสามารถแสดงเอกสารประจ�าตวัที่ ไดร้บัการ
รบัรอง บุคคลน้ีนอาจเป็นตน้วา่ สามี/ภรรยา ผู้ปกครอง พี่สาว/น้องสาว บุตรที่บรรลุ
นิตภิาวะ บางครัง้นายจ้างก็สามารถเป็นผู้ ให้การรบัรองได้

บุคคลท่ี ไม่มีเอกสารประจ�าตัวท่ี ได้รบัการรบัรอง
หากวา่คณุไม่มีเอกสารประจ�าตวั ที่ ไดร้บัการรบัรอง แตม่ี ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ในสวเีดน 
คณุสามารถยื่นขอท�าบัตรประจ�าตวัได ้กรมสรรพากรจะท�าการเปรยีบเทียบช่ือ ความ
สูง รปูถ่าย ลายมือช่ือ เอกสารการเดนิทาง และใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ จากข้อมูลที่ระบุใน
ค�ารอ้งของคณุกับข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง 

วธีิรบับัตรประจ�าตัว
ปกตบิัตรประจ�าตวัจะเสรจ็หลังจากการยื่นเรือ่ง 2 สัปดาห์ หลังจากน้ันคณุจะไดร้บั
จดหมายซ่ึงส่งไปยังที่อยู่ของคณุ โดยแจ้งให้ทราบวา่คณุสามารถรบับัตรประจ�าตวัได้
จากส�านักงานที่ยื่นค�ารอ้งไว้

หากไม่มีการออกบัตรประจ�าตวั อาจจะเป็นไดว้า่คณุไม่มีเอกสารประจ�าตวั ที่ ไดร้บัการ
รบัรอง ซ่ึงเป็นสาเหตทุี่พบบ่อย ทัง้น้ีอาจเป็นไปไดด้ว้ยวา่ คณุไม่มีบุคคลที่สามารถ
ยืนยันไดว้า่คณุเป็นใคร คณุสามารถยื่นค�ารอ้งเรยีน ไปยังกรมสรรพากรได ้หากวา่คณุ
คดิวา่ผลการอนุมัตน้ัินไม่ถูกตอ้ง

หากบัตรประจ�าตัวของคุณสูญหาย
หากบัตรประจ�าตวัของคณุสูญหาย คณุตอ้งตดิตอ่กับทางกรมสรรพากร แตถ่้าหากบัตร
ประจ�าตวัของคณุถูกขโมยคณุจะตอ้งแจ้งต�ารวจเพิ่มดว้ย เพื่อกันไม่ ให้คนอื่นสามารถ
ใช้บัตรประจ�าของคณุได้
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การประกันสังคม
การประกันสังคม คอื การรองรบัและให้ความช่วยเหลือ เมื่อคณุไม่สามารถท�างานได ้
โดยจ่ายเป็นเงินทดแทนรายได ้ที่คณุสูญเสียไป อาทิเช่น เงินทดแทน ส�าหรบัผู้ปกครอง 
ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ส�านักงานประกันสังคม มีหน้าที่พิจารณาวา่ ผู้ ใดมีสิทธิ์ ไดร้บัเงิน
ประกันสังคม ส�านักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานของรฐัและยังมีหน้าที่เป็นผู้ดแูล
เบิกจ่ายเงินตา่ง ๆ อีกดว้ย

ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่างที่่ส�านักงานประกันสังคมเบิกจ่ายส�าหรบักรณีตา่ง ๆ

ท่ีอยู่อาศยั
เงินช่วยเหลือส�าหรบัที่อยู่อาศัย: ถ้าหากคณุเป็นผู้ที่มีอายุระหวา่ง 18 ถึง 29 ปี ผู้เกษียณ 
ทหารเกณฑ์ หรอืวา่มีบุตร คณุจะมีสิทธิ์ ไดร้บัเงินช่วยคา่เช่า

ส�าหรบัผู้ปกครอง

• เงินทดแทนกรณีตัง้ครรภ์: หากคณุก�าลังตัง้ครรภ์ คณุสามารถขอรบัเงินทดแทนน้ี 

 ได ้หากงานของคณุเป็นงานหนักที่เกินไป และไม่สามารถย้ายไปท�าหน้าที่อื่นได้

 คณุสามารถรอ้งขอเงินช่วยเหลือน้ีได้

• เงินทดแทนส�าหรบัผู้ปกครอง และ เงินทดแทนช่ัวคราวส�าหรบัผู้ปกครอง: คณุมี 

 สิทธิ์ ไดร้บัเงินทดแทนน้ีกรณีอยู่บ้านเลีย้งดบูุตรเป็นเวลา 480 วนั คณุมีสิทธิ์เช่น 

 กันในกรณีอยู่ดแูลบุตรที่ป่วย

ภาพ: Colourbox
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หากคุณเจ็บป่วย

• เงินทดแทนกรณีลาป่วย: คณุมีสิทธิ์ ไดร้บัเงินจากส�านักงานประกันสังคม ในกรณี 

 ที่คณุป่วยและไม่สามารถท�างานได้

• เงินทดแทนกรณีเกษียณเน่ืองจากความเจ็บป่วย หรอื เงินทดแทนกิจกรรม:  

 หากวา่คณุไม่สามารถท�างานไดเ้ต็มเวลา เพราะความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรอื  

 ทุพพลภาพ

หากคุณอยู่รว่มกับบุคคลทุพพลภาพ

• รบัเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ: หากวา่คณุป่วยเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน หรอื 

 หากวา่คณุเป็นทุพพลภาพ คณุสามารถรบัเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพได้

• เงินสงเคราะห์เพื่อดแูลบุตร: ส�าหรบัผู้ปกครองที่มีบุตรทุพพลภาพ

การทันตกรรม
การประกันทันตกรรม หมายความวา่ คณุไม่จ�าเป็นตอ้งจ่ายคา่ทันตกรรมเองเต็มราคา 
เมื่อคณุเข้ารบัการรกัษา คณุจ่ายเพียงในส่วนของคา่ธรรมเนียม และส�านักงานประกัน
สังคมจะจ่ายในส่วนที่เหลือ

การติดต่อกับทางส�านักงานประกันสงัคม
ส�านักงานงานประกันสังคม มีหน่วยบรกิารซ่ึงคณุสามารถไปตดิตอ่ได ้หากวา่คณุ
ตอ้งการสอบถามใด ๆ บางครัง้คณุตอ้งท�าการนัดหมายเวลาก่อน คณุสามารถอ่านเพิ่ม
เตมิไดที้่ www.forsakringskassan.se

หากวา่คณุคดิวา่ส�านักงานประกันสังคม พิจารณาจ่ายเงินไม่ถูกตอ้งคณุสามารถรอ้ง
เรยีนได ้การรอ้งเรยีนควรเป็นลายลักษณ์อักษรและตอ้งท�าภายใน 2 เดอืนหลังจากที่ ได้
ออกผลการอนุมัติ

โดยเขียนค�ารอ้งเรยีนไปที่ศาลปกครอง แตส่่งจดหมายค�ารอ้งเรยีนน้ัน ไปที่ส�านักงาน
ประกันสังคมก่อน เพื่อให้ส�านักงานประกันสังคม มี โอกาสเปลี่ยนแปลงแก้ ไขผลการ
อนุมัตขิองตน หากส�านักงานประกันสังคมไม่เปลี่ยนผลการอนุมัต ิค�ารอ้งเรยีนน้ันก็จะ
ส่งตอ่ไปยังศาลปกครอง



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน | 91 

โอกาสตา่ง ๆ ทางดา้นการศึกษาส�าหรบัผู้ ใหญ่ ในสวเีดนมีมากมาย

การศึกษาส�าหรบัผู้ ใหญ่
การแนะแนวการศกึษา
การแนะแนวการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ผู้ ใหญ่สามารถขอรบัค�าแนะน�า เกี่ยวกับ
หลักสูตร และการท�างานในอาชีพตา่ง ๆ ได ้ส่วนมากการแนะแนวการศึกษา จะมีอยู่
ตามโรงเรยีนศึกษาผู้ ใหญ่ ในขตเทศบาลของคณุ ตดิตอ่ทางเทศบาลของคณุเพื่อรบั
ทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ

คณุสามารถรบัความช่วยเหลือในเรือ่งตอ่ไปน้ี

• การขอใบรายงานผลการศึกษา

• การสมัครเรยีนหลักสูตรและรายวชิาตา่ง ๆ 

• ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ ในการรบัเข้าเรยีน ส�าหรบัหลักสูตรหรอืรายวชิาใด ๆ

• การปรกึษาพูดคยุกับครอูาจารย์เกี่ยวกับ ระดบัความรูภ้าษาสวเีดนของคณุ

• ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษา 

ภาพ: Colourbox
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ศูนย์แนะแนว
หากวา่คณุมีอายุต�า่กวา่ 20 ปี คณุสามารถรบัความช่วยเหลือ ดา้นแนะแนวการศึกษา
ไดท้ี่ศนูย์แนะแนว

คณุขอรบัความช่วยเหลือจากที่น่ีได ้อาทิเช่น

• การปรกึษาพูดคยุวา่ คณุตอ้งการเลือกหลักสูตรหรอือาชีพใด

• การคน้ควา้หาข้อมูลดว้ยตนเอง เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพการงาน

• ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในตา่งประเทศ

การแนะแนวการศกึษาเม่ือคุณก�าลังศกึษาเล่าเรยีน
หากคณุเป็นนักเรยีนนักศึกษา จะมีนักแนะแนว ที่คณุสามารถตดิตอ่พูดคยุได ้เมื่อคณุ
มีปัญหาเกี่ยวกับการเรยีน โดยจะมีนักแนะแนวประจ�าแตล่ะโรงเรยีน

ภาษาสวีเดนส�าหรับคนต่างชาติ	-	Sfi
หลักสูตร Sfi เป็นการศึกษาภาษาสวเีดนขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบัผู้ ใหญ่ซ่ึงไม่ได้ ใช้ ภาษา
สวเีดนเป็นภาษาแม่ คณุสามารถเรยีนหลักสูตร Sfi แบบเต็มเวลาหรอืแบบครึง่เวลาได ้
และไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

ภาพ: Colourbox
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Sfi ในเขตเทศบาลของคุณ

คณุมีสิทธิ์จะเรยีนหลักสูตร Sfi ได้ ในปีที่คณุจะมีอายุครบ 16 ปี หลายคนที่อายุน้อยกวา่ 
20 ปี จะไดเ้รยีนหลักสูตรน้ี ในโรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายแทน ในครัง้แรกที่
คณุสมัครเรยีน คณุควรจะน�าใบรบัรองทะเบียนราษฏรจ์ากกรมสรรพากร พรอ้มกับบัตร
ประจ�าตวั หรอื ใบขับขี่ หรอื หนังสือเดนิทาง ไปยื่นดว้ย

โรงเรยีนการศกึษาส�าหรบัผู้ ใหญ่	-	Komvux 
Komvux เป็นโรงเรยีนที่ผู้ ใหญ่สามารถเข้าเรยีนได ้เหมือนกับโรงเรยีนภาคบังคบั และ
โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย Komvux ยังมีหลักสูตรตา่ง ๆ ที่คณุสามารถเเรยีนตอ่
ไดห้ลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส�าหรบัผู้ที่ยังไม่ไดเ้รยีน ในระดบัการศึกษาภาคบังคบั หรอืมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมี
สิทธิ์ ไดเ้รยีนที่ Komvux หากวา่คณุเรยีนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Komvux แล้ว
คณุสามารถสมัครเรยีนตอ่ในระดบัอุดมศึกษาได้

การศึกษาที่ Komvux จะมีการเรยีนการสอนที่เรว็กวา่ การศึกษาในภาคบังคบั และ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป คณุตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเองวา่ คณุจะวางแผนการเรยีน
ของคณุอย่างไร คณุสามารถเลือกเรยีนภาคกลางวนัหรอืภาคค�า่ก็ ได้

การศึกษาที่มัธยมศึกษาตอนปลาย จะไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ แตค่ณุตอ้งจ่ายคา่
หนังสือหรอืเอกสารอื่น ๆ ที่จ�าเป็นเอง

หากวา่คณุมีอายุเกินกวา่ 20 ปีและเรยีนอย่างน้อย 50 เปอรเ์ซ็นต ์คณุสามารถยื่นขอเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กับทางคณะกรรมการกลางกองทุนเพื่อ
การศึกษา (CSN)

การศกึษาผู้ ใหญ่ขัน้พืน้ฐาน
หากวา่คณุไม่มีวฒุิการศึกษา ในระดบัเทียบเท่ากับ การศึกษาภาคบังคบัของสวเีดน คณุ
สามารถเข้าเรยีน ในโรงเรยีนการศึกษาผู้ ใหญ่ขัน้พืน้ฐานได ้โดยคณุจ�าเป็นตอ้งมี ใบ
รายงานผลการศึกษาจาก Sfi ระดบั D เพื่อที่จะเรยีนตอ่ ในระดบัการศึกษาภาคบังคบั
ของสวเีดน

การศกึษาผู้ ใหญ่ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย
หากวา่คณุไม่มีวฒุิการศึกษา ในระดบัเทียบเท่ากับ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของ
สวเีดน คณุสามารถเรยีนในหลักสูตร การศึกษาผู้ ใหญ่ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายได ้
โดยคณุตอ้งเรยีนภาษาสวเีดนเป็นภาษาที่สอง (SAS) ในระดบัเบือ้งตน้ (SAS G) จบ
ก่อนเพื่อที่คณุจะสามารถศึกษาตอ่ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศกึษาเพ่ิมเติม
การศึกษาเพิ่มเตมิ เป็นหลักสูตรระดบัอาชีวศึกษา ที่คณุจะไดร้บัความรูเ้กี่ยวกับอาชีพ
ใดอาชีพหน่ีง โดยที่คณุตอ้งผ่านการเรยีนทัง้ระดบั SAS G และมีความรูท้ี่เทียบเท่ากับ
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของสวเีดน
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การศกึษาผู้ ใหญ่ส�าหรบัผู้มีพัฒนาการบกพรอ่งทางสติปัญญา
การศึกษาส�าหรบัผู้ ใหญ่ เช่นผู้มีพัฒนาการบกพรอ่งทางสตปิัญญา และออทิสตกิ ภาษา
สวเีดนเรยีกวา่ särvux

วทิยาลัยชุมชน	
วทิยาลัยชุมชน เป็นวทิยาลัยส�าหรบันักศึกษาที่เป็นผู้ ใหญ่ วทิยาลัยชุมชนหลายแห่งจะ
ให้นักศึกษาพักอาศัยอยู่ ได ้ในระหวา่งที่เรยีน วทิยาลัยชุมชนมีหลักสูตรตา่ง ๆ ให้คณุ
เลือกเรยีน 

• หลักสูตรท่ัวไป
 คณุสามารถเรยีนหลักสูตรน้ี แทนการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และใน 
 บางครัง้การศึกษาภาคบังคบั โดยคณุสามารถเรยีนไดถ้ึง 4 ปี ขึน้อยู่กับวา่ความ 
 รูค้ณุเดมิที่คณุมี การเรยีนของที่น่ี จะเป็นแบบบรรยากาศสบาย ๆ กวา่ที่ Komvux

• หลักสูตรพิเศษ 

 หลักสูตรแบบวชิาพิเศษ ตวัอย่างเช่น วชิาชีพพิเศษ หรอื ดนตรี

• หลักสูตรอ่ืน	ๆ

 ตวัอย่างเช่น หลักสูตรสัน้ ๆ หรอื หลักสูตรภาคฤดรูอ้น

• ภาษาสวเีดนส�าหรบัต่างชาติ

 วทิยาลัยชุมชนมีหลักสูตร Sfi ดว้ยเช่นกัน

วทิยาลัยชุมชนแตล่ะแห่ง จะพิจารณาวา่ผู้ ใดสามารถเข้าเรยีนที่น่ีได ้วทิยาลัยชุมชนจะ
มีระบบการวดัผลการเรยีนของตวัเอง การศึกษาเล่าเรยีนของวทิยาลัยชุมชนน้ี จะช่วยให้
คณุมีคณุสมบัตแิละพืน้ฐานความรู ้ในการเข้าเรยีนตอ่ระดบัอุดมศึกษา น่ันหมายความ
วา่ คณุมีคณุวฒุิตามที่ก�าหนด เพื่อการเข้าเรยีนตอ่ในระดบัอุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา
อาชีวศกึษาระดับวชิาชีพชัน้สูง
อาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพชัน้สูง (YH-utbildning) เป็นทางเลือกหน่ึงแทนการศึกษา
ตอ่ ในระดบัอุดมศึกษาที่ ใช้นานกวา่ ในระหวา่งที่ศึกษานักเรยีน จะไดต้ดิตอ่กับบรษัิท
ผู้ประกอบการมากมายผ่านทางการฝึกงาน ซ่ึงจะป็นการท�าให้ง่ายตอ่การไดง้านท�า หลัง
จากส�าเรจ็การศึกษา

หากวา่คณุตอ้งการทราบเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ YH-utbildning คณุสามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ส�านักงานอาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพชัน้สูง www.yhmyndigheten.se
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ภาพ: Matilda Karlsson

อาชีวศกึษาระดับวชิาชีพ	
อาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพ (KY-utbildning) ใช้เวลาเรยีนระหวา่ง 1 ถึง 3 ปี นักเรยีน
จะไดฝึ้กงาน และไดต้ดิตอ่กับบรษัิทเป็นจ�านวนมาก อาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพยังคงมี
จนถึงปี 2013

การฝึกอบรมเพ่ิมเติม
การฝึกอบรมเพิ่มเตมิ (KU-utbildning) เป็นการจัดการเรยีนการสอนกันเองโดย
เอกชน บางหลักสูตรจะเทียบเท่ากับ ระดบัการศึกษามัธยมปลาย และบางหลักสูตร
จะสูงกวา่ระดบัการศึกษามัธยมปลาย โดยมีหลักสูตรหลายดา้น เช่น ศิลปะ แฟช่ัน 
ออกแบบ การบิน หัตถกรรมหรอืงานประดษิฐ์ รวมถึงสุขภาพและผิวพรรณ หลาย
หลักสูตรจะเป็นการปูพืน้ฐานความพรอ้ม เพื่อศึกษาตอ่ในระดบัอุดมศึกษา หรอืไม่ก็
เป็นหลักสูตรในระดบัอาชีวศึกษา

เกณฑ์ ในการรับเข้าเรียนส�าหรับ	YH	หรือ	KY	
ในการที่คณุจะสามารถเข้าเรยีน ในหลักสูตรของ YH หรอื KY ไดน้ั้นคณุจะตอ้งมี
คณุสมบัตขิัน้พืน้ฐานของ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย น่ันหมายความวา่ คณุตอ้งมี
ทักษะและความรูท้ัง้หมดตามที่ก�าหนด เพื่อที่จะสามารถเรยีนตอ่ ในระดบัอุดมศึกษา
ได้

อาคารหลักของมหาวทิยาลัย Göteborg 
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ระดบัอุดมศึกษา
ในสวเีดนมีหลักสูตรในระดบัอุดมศึกษา ทัง้ที่เป็นวทิยาลัยและมหาวทิยาลัย ความแตก
ตา่งคอื มหาวทิยาลัยน้ันตอ้งมีหลักสูตรปรญิญาเอก

การศึกษาที่วทิยาลัยและมหาวทิยาลัย จะมีจ�านวนหน่วยกิตและวตุปิรญิญาเหมือน ๆ 
กัน ในแตล่ะมณฑล จะมีวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยอยู่อย่างน้อยหน่ึงแห่ง

หลักสูตร	หรอื	รายวชิาแยก
หลักสูตรหน่ึง ๆ จะประกอบไปดว้ยรายวชิาตา่ง ๆ อันน�าไปสู่วฒุิปรญิญาตามล�าดบั 
วฒุิปรญิญาน้ัน หมายความวา่ การสอบผ่านเกณฑ์ทัง้หมด และจบหลักสูตร โดย
คณุจะตอ้งลงเรยีน ในรายวชิาที่ก�าหนดส่วนใหญ่ ของหลักสูตรให้ครบ อย่างไรก็ดจีะ
มีบางรายวชิาที่คณุสามารถเลือกเรยีนได ้เพื่อไดว้ฒุิปรญิญาสาขา อาทิ แพทย์ศาตร ์
สังคมศาสตร ์นิตศิาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรม์หาบัณฑิตวศิวกรรม คณุจะตอ้งลงเรยีน
ให้ครบทัง้หมดทุกรายวชิาตามที่หลักสูตรก�าหนด หากวา่คณุเรยีนรายวชิาแยก คณุจะ
ไดเ้ลือกรายวชิาตา่ง ๆ และจัดล�าดบัในการเรยีนเอง การศึกษาแบบเต็มเวลา ในระดบั
อุดมศึกษาจะเรยีน 60 หน่วยกิตตอ่ปี

เกณฑ์ ในการรบัเข้าเรยีนส�าหรบัระดับอุดมศกึษา
เพื่อที่จะสามารถเรยีนหลักสูตรเบือ้งตน้ ในระดบัอุดมศึกษาได ้คณุจะตอ้งมีคณุสมบัติ
และพืน้ฐานความรู ้บางครัง้ก็จ�าเป็นตอ้งมีคณุสมบัตเิฉพาะดว้ย น่ันหมายความวา่ คณุ
ตอ้งผ่านการศึกษาบางรายวชิา เพื่อที่จะไดเ้ข้าเรยีนในบางหลักสูตร

คณุสมบัตแิละพืน้ฐานความรูข้องผู้สมัครมีดงัน้ี

• ไดร้บัใบรบัรองส�าเรจ็การศึกษา จากโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผล 

 การเรยีนผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 90 เปอรเ์ซ็นต์

• ไดร้บัใบรบัรองส�าเรจ็การศึกษา จากโรงเรยีนการศึกษาผู้ ใหญ่ระดบัมัธยมตอน 

 ปลาย และมีผลการเรยีนผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 90 เปอรเ์ซ็นต์

• มีวฒุิการศึกษาของสวเีดน หรอืวฒุิการศึกษาจากตา่งประเทศ ซ่ึงเทียบเท่าระดบั 

 มัธยมการศึกษาตอนปลาย หรอืการศึกษาผู้ ใหญ่ระดบัมัธยมตอนปลาย ของสวเีดน  

 ยกตวัอย่างเช่น ใบรายงานผลการศึกษาจากวทิยาลัยชุมชน

• ไดร้บัความรูแ้ละทักษะเป็นวฒุิการศึกษาอื่น ๆ ซ่ึงเทียบเท่าระดบัมัธยมศึกษาตอน 

 ปลาย หรอืการศึกษาผู้ ใหญ่ระดบัมัธยมตอนปลาย ของสวเีดน 

• มีคณุสมบัตแิละพืน้ฐานความรูจ้ากประเทศเดนมารก์ ฟินแลนด ์ไอซ์แลนด ์หรอื  

 นอรเ์วย์

• ไดร้บัทักษะและความรูจ้ากการศึกษาในสวเีดน หรอืตา่งประเทศ หรอืมี 

 ประสบการณ์การฝึกงาน เพื่อที่จะศึกษาตอ่ในหลักสูตรเบือ้งตน้ของระดบั  

 อุดมศึกษา 
คณุสมบัตเิฉพาะ อาจจะก�าหนดแตกตา่งกันไปแล้วแตห่ลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับ
คณุสมบัตเิฉพาะที่ก�าหนด จะมีอยู่ตามวทิยาลัย หรอืมหาวทิยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตร
น้ัน ๆ 
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ค่าใช้จ่ายส�าหรบัระดับอุดมศกึษา
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทัง้หมด จะไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ โดยมีเพียงแคค่า่หนังสือ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่คณุตอ้งจ่ายเอง หากวา่คณุเรยีนแบบครึง่เวลา น่ันคอื 50 
เปอรเ์ซ็นต ์ทัง้น้ีคณุมีสิทธิ์ที่จะ ยื่นเรือ่งขอเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา หรอืเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาจากทาง CSN

ข้อมูลเพ่ิมเติม	
คณุสามารถอ่านเพ่ิมเตมิ เกีย่วกับการศึกษาตอ่ระดบัอดุมศึกษา เป็นภาษาตา่ง ๆ ไดจ้าก
หนังสือ ”Att studera på högskolan” และที่  www.studera.nu. 

การประเมิน
การประเมิน หมายถึง การเปรยีบเทียบคา่ของส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงวดัคา่ที่แน่นอนไดย้าก
เมื่อมีการเทียบวฒุิการศึกษา หรอืวา่ความรูเ้ฉพาะเชิงวชิาชีพ จะเรยีกวา่ การประเมิน 
ในการประเมินน้ัน อาจจะมีการปรบัเปลี่ยนหลักสูตรในบางส่วน ที่คณุมีความรูแ้ละมี
ทักษะอยู่แล้ว และจากประเมินน้ี คณุสามารถเรยีนข้ามในบางรายวชิา และส�าเรจ็การ
ศึกษาไดเ้รว็ขึน้ดว้ย

ประเมินเทียบระดับการศกึษา/การเทียบวฒิุการศกึษาจากต่าง
ประเทศ
หากวา่คณุส�าเรจ็การศึกษา ในระดบัอุดมศึกษาจากตา่งประเทศ คณุสามารถขอให้มีการ
เทียบวฒุิการศึกษาของคณุจาก Högskoleverket (ส�านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาต)ิ 
www.hsv.se

หากวา่คณุมีวฒุิการศึกษา ในระดบัมัธยมปลายจากตา่งประเทศ ทางส�านักบรกิาร
อุดมศึกษา หรอื VHS จะเป็นผู้ด�าเนินการเทียบวฒุิ โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้  
www.vhs.se

การแปลวฒิุการศกึษาจากต่างประเทส	
หากคณุมีวฒุิการศึกษาจากตา่งประเทศ และตอ้งการเทียบวฒุิ คณุตอ้งจัดการแปลวฒุิ
การศึกษาน้ัน เป็นภาษาสวเีดนก่อน หากคณุมีวฒุิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ฝรัง่เศส
เยอรมัน สเปน หรอืเป็นภาษาในกลุ่มประเทศนอรด์กิ ก็ ไม่จ�าเป็นตอ้งท�าการแปล การ
แปลน้ันตอ้งท�าโดยนักแปลผู้เช่ียวชาญ ส�านักงานจัดหางานสามารถช่วยคณุได ้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เวบ็ไซต ์
www.arbetsformedlingen.se

การประเมินความรูเ้ชิงวชิาชีพ
คณุสามารถไดร้บัความช่วยเหลือ ในการประเมินความรู้ ไดเ้ช่นกัน โดยคณุจะไดร้บัการ
ประเมินความรูเ้ชิงวชิาชีพ น่ันคอื การประเมินทักษะและความรูด้ว้ยวธิี การพูดคยุและ
ทดสอบในเชิงปฏิบัต ิ
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เอกสารรวมรวมประวติัทางการศกึษาและการท�างาน
เอกสารรวมรวมประวตัทิางการศึกษาและการท�างาน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลของ
คณุทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท�างาน การศึกษา และประสบการณ์ที่ส�าคญัอื่น ๆ

หากวา่คณุเป็นผู้ลีภ้ัยหรอืผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน คณุสามารถรบัความช่วยเหลือไดจ้าก
ส�านักงานจัดหางานการศึกษาผู้ ใหญ่ หรอืจากนายจ้าง เพื่อประเมินความรูเ้ชิงวชิาชีพที่
คณุไดร้บัจากประเทศบ้านเกิดของคณุ

เงินทุนการศึกษา
เงินทุนการศึกษาเป็นเงินกู้ยืมหรอืเงินช่วยเหลือ ซ่ึงคณุสามารถไดร้บั เมื่อคณุ
ศึกษาเล่าเรยีน คณุสามารถไดร้บัเงินทุนการศึกษา หากการเป็นนักศึกษาในระดบั
มหาวทิยาลัย วทิยาลัย และหลักสูตรบางสาขาวชิาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในภาคการศึกษาที่คณุมีอายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ คณุสามารถไดร้บัเงินทุนการศึกษาเช่น
กัน เมื่อคณุเรยีนที่วทิยาลัยชุมชน komvux  หรอื โรงเรยีนระดบัการศึกษาภาคบังคบั 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย อื่น ๆ 

คณะกรรมการกลางกองทุนเพื่อการศึกษา หรอื CSN จะเป็นผู้จ่ายเงินทุนการศึกษา 
เมื่อคณุเข้ารบัการศึกษา ถ้าคณุตอ้งการเลือก ที่จะขอเพียงเงินช่วยเหลืออย่างเดยีว ก็
สามารถท�าได ้หรอืคณุเลือกที่จะกู้เงินเพื่อการศึกษา ในจ�านวนเพียงเล็กน้อยก็ท�าได้
เช่นกัน หากวา่คณุมีบุตร เมื่อคณุเข้ารบัการศึกษา คณุจะไดร้บัเงินช่วยเหลือพิเศษ  

การจ่ายคนืเงินที่กู้ยืมจะเริม่ 6 เดอืนหลังจากที่ คณุไดร้บัเงินทุนการศึกษาครัง้สุดท้าย
รายละเอียดเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับเงินทุนการศึกษามีที่เวบ็ไซตข์อง CSN คอื www.csn.se
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ชีวติยามวา่งและการสมาคม 
กล่าวไดว้า่ ยามวา่ง คอื เวลาที่คณุวา่งจากการท�างาน และการเรยีน หลาย ๆ คน ใน
สวเีดนเข้ารว่มกับสมาคม หรอืมีกิจกรรมพิเศษของตวัเองที่สนใจในยามวา่ง

หากวา่คณุมีกิจกรรมในยามวา่งที่สนใจเป็นพิเศษ คณุมีโอกาสที่จะสรา้งเครอืข่ายให้
กวา้งขึน้และเพิ่มช่องทางตดิตอ่กับผู้อื่นในสังคมสวเีดน

ส�าหรบัคณุซ่ึงเป็นผู้มาอยู่ ใหม่สวเีดน กิจกรรมในยามวา่ง จะเป็นรปูแบบหน่ึงในการได้
เพื่อนใหม่ และเรยีนรูภ้าษาสวเีดนไดเ้รว็ยิ่งขึน้

ขบวนการประชาชน/ความเคล่ือนไหวภาคประชาชน	
ขบวนการประชาชน คอื การที่คนกลุ่มใหญ่รว่มกันท�างาน เพื่อจุดประสงคบ์างอย่าง 
เป็นตน้วา่ ขบวนการตอ่ตา้นการดืม่สุรา (nykterhet) หรอื ขบวนการเพื่อส่ิงแวดล้อม 
ขบวนการประชาชนในสวเีดนน้ัน ไดม้ีมานานแล้ว ขบวนการประชาชนส่วนมาก จะ
เป็นองคก์รที่กระจายตวัอยู่ทั่วประเทศ ขบวนการประชาชนในสวเีดน เคยมีความส�าคญั
อย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงในยุคแรกเริม่ของศตวรรษที่ 20 ซ่ึงเป็นการตอ่สู้
ของหลาย ๆ องคก์รเพื่อสิทธิมนุษยชน และเพื่อสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึน้

ภาพ: Klas Eriksson
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Nykterhetsrörelsen (ขบวนการตอ่ตา้นการดืม่สุรา) frikyrkorörelsen (ขบวนการค
รสิตจักรเสร)ี และ arbetarrörelsen (ขบวนการแรงงาน) ตา่งก็เป็นขบวนการที่มีขนาด
ใหญ่ ขบวนการตอ่ตา้นการดืม่สุรา จัดตัง้ขึน้เป็นขบวนการแรก เพื่อรณรงค์ ให้คนดืม่
แอลกอฮอล์ลดลง ขบวนการครสิตจักรเสร ีเป็นขบวนการของชาวครติส์ ที่ ในอดตีเคย
ตอ่สู้เพื่อให้ทุกคนไดม้าซ่ึง สิทธิ ในการออกเสียงเลือกตัง้ เป็นตน้

โดยมีหลาย ๆ ขบวนการที่ ไดท้�างานเพื่อรณรงคเ์รยีกรอ้ง ให้ทุกคนสามารถเรยีนและได้
รบัการศึกษา 

ในปัจจุบันน้ีการท�างานของขบวนการประชาชน เป็นไปในทางการแก้ปัญหาทางการ
เมือง อีกทัง้ยังมีขบวนการประชาชนซ่ึงบรหิารโดยหน่วยงานรฐั ตวัอย่างเช่น กองทุน
ประกันการวา่งงานหรอื a-kassan

ประเพณีการท�างานรว่มกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงน้ัน ยังคงมีการขับเคลื่อนกันอยู่ ใน
สังคมสวเีดน ดงัในปัจจุบันที่หลาย ๆ สมาคมไดน้�าวธิีการน้ีมาใช้ ในการปฏิบัตงิานดว้ย
เช่นกัน

การศกึษาภาคประชาชน	
การศึกษาภาคประชาชน หมายถึง การที่ผู้ ใหญ่ไดร้บัการศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ทัง้หมดในสมาคมการศึกษาและวทิยาลัยชุมชน เรยีกวา่ folkbildning (การศึกษาภาค
ประชาชน)

การศึกษาภาคประชาชน ไดเ้ริม่เตบิโตมานับเป็นเวลากวา่ 100 ปีแล้ว ดว้ยการศึกษา
ภาคประชาชนน้ี จะท�าให้ประชากรไดม้ีทักษะความรู ้ที่จะน�าไปใช้ และมีส่วนรวมใน
การท�างาน เพื่อสังคมแห่งประชาธิปไตย

สมาคมการศกึษา
สมาคมการศึกษา เป็นองคก์รหน่ึงที่ ให้การศึกษาส�าหรบัผู้ ใหญ่ สมาคมการศึกษาตา่ง ๆ 
มีการจัด กลุ่มศึกษา หลักสูตรทางวฒันธรรม และการอบรมอื่น ๆ ขึน้ส�าหรบัผู้ ใหญ่ 
กลุ่มศึกษา (studiecirklar) เป็นกลุ่มเรยีนรูบ้างอย่างรว่มกัน เช่น ศิลปะ ดนตร ีภาษา 
หรอืวฒันธรรม ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet และ Studieförbundet 
Vuxenskolan เหล่าน้ีตา่งก็เป็นสมาคมการศึกษา ในทุก ๆ ปีสมาคมการศึกษาจะมีกลุ่ม
ศึกษาประมาณ 300,000 กลุ่ม และมีผู้เข้ารว่มมากกวา่สองล้านราย

การสมาคม
สวเีดนให้เสรภีาพในการสมาคม ซ่ึงนับวา่เป็นส่วนส�าคญัของสังคมประชาธิปไตย 
เสรภีาพในการสมาคม หมายถึง สิทธิการก่อตัง้สมาคม กลุ่มคนที่มีความสนใจรว่มกัน
หรอืมีพืน้เพเดยีวกัน ก็สามารถจัดตัง้สมาคมได ้โดยมีหลากหลายสมาคมตา่ง ๆ ดงัเช่น 
สมาคมการกีฬา สมาคมวฒันธรรมและดนตร ีและ สมาคมทางศาสนา

คนในสวเีดนส่วนใหญ่ จะเป็นสมาชิกของสมาคมสมาคมใดสมาคมหน่ึง หรอืหลาย
สมาคม การท�างานให้กับสมาคมส่วนมาก มักจะไม่มีคา่จ้างตอบแทน
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การก่อตัง้สมาคม
ในการก่อตัง้สมาคม จะตอ้งมีคณะกรรมการ คณะกรรมการจะเขียนข้อเสนอ ส�าหรบั
การวางกฎระเบียบซ่ึงจะน�ามาใช้กับสมาคม น่ันเรยีกวา่ กฎสมาคม สมาคมส่วนใหญ่จะ
จดทะเบียนกับทางกรมสรรพากร และมีหมายเลของคก์ร โดยส่วนมากแล้วจะมีการเปิด
บัญชีธนาคารส�าหรบัสมาคมดว้ย 

การติดต่อกับสมาคมต่าง	ๆ
หากคณุตอ้งการเข้ารว่มเป็นสมาชิกของสมาคม จัดก่อตัง้สมาคม หรอืยื่นเรือ่งขอเงิน
ให้สมาคมของคณุ คณุสามารถตดิตอ่เทศบาลของคณุได ้เทศบาลอาจมีหน่วยงาน เช่น 
แผนกงานนันทนาการ ซ่ึงเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือกับทางสมาคมตา่ง ๆ

สมาคมผู้อพยพย้ายถ่ิน
สมาคมผู้อพยพย้ายถิ่น เป็นสมาคมที่ด�าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล ซ่ึงมา
จากประเทศเดยีวกัน มาพบปะกันในประเทศที่มาอยู่ ใหม่ สมาคมผู้อพยพย้ายถิ่นจัดวา่
เป็นความช่วยเหลือมีประโยชน์ ส�าหรบัการเข้าใจสังคมใหม่ที่เพิ่งมาอยู่

สมาคมวฒันธรรม
สมาคมวฒันธรรมอาจถือไดว้า่ เป็นสมาคมหน่ึงซ่ึงมีความสนใจในกิจกรรม การเตน้ 
การแสดง หรอืดนตร ีทัง้ยังอาจจะเป็นสมาคมที่่รวมตวัของบุคคลผู้มีพืน้เพทาง
ชาตพิันธุ์เดยีวกัน 

ภาพ: Mikael Lindahl 
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องค์การไม่แสวงผลก�าไร	
องคก์ารไม่แสวงผลก�าไร เป็นองคก์ารมีความพยายามที่จะพัฒนา และเปลี่ยนแปลง
สังคม องคก์ารไม่แสวงผลก�าไรน้ัน อาจเรยีกไดอ้ีกอย่างวา่ องคก์ารอาสาสมัคร หรอื
องคก์ารนอกภาครฐั (NGOs)

องคก์ารดงักล่าวในสวเีดนจ�านวนมากที่ด�าเนินงานตามสถานที่ตา่ง ๆ ในประเทศ บาง
ส่วนก็มีอยู่ ในตา่งประเทศ

ตอ่ไปน้ีเป็นบางองคก์ารที่ ไม่แสวงผลก�าไรในสวเีดน

•   องค์การกาชาดหรอืสหพันธ์กาชาดเยาวชน 

 องคก์ารกาชาด (Röda korset) เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศซ่ึงมีอยู่ทั่วโลก   

 องคก์ารน้ีมีการปฏิบัตงิานในประเทศตา่ง ๆ ในบางเขตเทศบาล จะมีอาสาสมัคร 

 กาชาดช่วยสอนนักเรยีนท�าการบ้าน หรอืช่วยหาสมาชิกในครอบครวัที่ขาดการ 

 ตดิตอ่เมื่อคณุไดย้้ายจากมา

•   องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวเีดน	(Rädda	barnen) 
 องคก์ารช่วยเหลือเด็กแห่งสวเีดน เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศ ซ่ึงด�าเนินการดา้น 

 สิทธิของเด็กในสวเีดน และในประเทศอื่น ๆ

•   KFUM	 
 KFUM เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รระดบัประเทศ YWCA-YWCA องคก์ารน้ีมักจะ 

 จัดกิจกรรมส�าหรบัเยาวชนผู้มาอยู่ ใหม่ เยาวชนและผู้น�า จะรวมตวักันกิจกรรม 

 ตา่ง ๆ ดว้ยกัน เช่น การไปชมภาพยนตร ์การทดลองเล่นกีฬาบางประเภท หรอืไป 

 ชมละคร

สมาคมทางการเมือง
หากคณุมีความสนใจทางดา้นการเมือง คณุสามารถเข้ารว่มกับพรรคการเมืองหรอืวา่
องคก์รทางการเมืองอื่น ๆ ได ้โดยส่วนมากพรรคการเมืองตา่ง ๆ จะมีสมาคมส�าหรบัทัง้
กลุ่มผู้ ใหญ่และกลุ่มเยาวชน 

สมาคมอ่ืน	ๆ
สมาคมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมีอยู่มากมาย ตวัอย่างเช่น สมาคมผู้อยู่อาศัย ซ่ึงจะดแูลสถานที่
อยู่อาศัยรว่มกัน สมาคมธรรมชาตแิละสัตว ์สมาคมส่ิงแวดล้อม หรอืสมาคมทางศาสนา 
และนอกจากน้ียังมีสมาคมผู้เกษียณ ซ่ึงท�างานดแูลผลประโยชน์ของผู้สูงอายุ เป็นตน้

คู่มือผู้ลีภั้ยและการบรกิารท่ีคล้ายคลึงกัน
เทศบาลและองคก์ารไม่แสวงผลก�าไรตา่ง ๆ จะมีการด�าเนินงานดา้นความช่วยเหลือ 
ส�าหรบัผู้ลีภ้ัยที่มาอยู่ ใหม่ และผู้อพยพย้ายถิ่น ให้มีการตดิตอ่ท�าความรูจ้ักกับคนสวเีดน 
จุดมุ่งหมายคอื ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นและคนสวเีดน ไดพ้บปะกันในยามวา่ง เพื่อการเรยีนรู้
ซ่ึงกันและกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น โบวล์ิ่ง 
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรอืสถานที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ตดิตอ่สอบถามกับเทศบาลวา่มี
บรกิารใดบ้าง หรอือ่านไดท้ี่เวบ็ไซตข์องทางเทศบาล
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กิจกรรมยามวา่งส�าหรบัเด็กและเยาวชน

ศูนย์นันทนาการ

ในเทศบาลมักจะมีศนูย์นันทนาการส�าหรบัเยาวชนระหวา่ง 12 ถึง 16 ปี ทัง้ยังมีศนูย์
นันทนาการ ส�าหรบัเยาวชนรุน่ใหญ่ดว้ยเช่นกัน ที่ศนูย์นันทนาการน้ี เยาวชนสามารถ
รบัชมภาพยนตร ์และพบปะเพื่อนฝูง บางครัง้ก็มีการจัดหลักสูตรอบรมสอนเตน้ร�า การ
เล่นละคร หรอืการฝึกดนตรี

ตดิตอ่กับทางเทศบาลของคณุ เพื่อสอบถามเพิ่มเตมิ หรอือ่านไดท้ี่เวบ็ไซตข์องทาง
เทศบาล

กิจกรรมสง่เสรมิเยาวชน	

นอกจากศนูย์นันทนาการแล้ว เทศบาลหลายแห่งยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสรมิ
เยาวชน กิจกรรมส่งเสรมิเยาวชนน้ี อาจจะจัดที่ศนูย์นันทนาการเยาวชน หรอืจุดนัดพบ 
ซ่ึงเป็นที่เยาวชนสามารถพบกัน และมีโอกาสในการก่อตัง้ โครงการ หรอืกลุ่ม 

ตา่ง ๆ ตดิตอ่สอบถามกับทางเทศบาล เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมพิเศษที่มี หรอือ่านไดท้ี่
เวบ็ไซตข์องทางเทศบาล

สมาคมการกีฬา
สมาคมการกีฬา มีความส�าคญัยิ่งส�าหรบัเด็กและเยาวชนในสวเีดน การวจิัยไดบ้อก
วา่การที่เยาวชนเล่นกีฬาจะท�าให้มีสุขภาพดขีึน้ และมีมุมมองเชิงบวกมากขึน้ใน
อนาคต พวกเขามีความกังวลน้อยลง และมีเพื่อนมากขึน้

อีกทัง้การกีฬายังมีความส�าคญั ในการน�าผู้คนให้มาพบกันโดยธรรมชาต ิและในกตกิา
เดยีวกัน

ภาพ: Colourbox
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ภาพ: Colourbox
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4. สิทธิและหน้าที่ 
ของแตล่ะบุคคล
 สารบัญ

 ครอบครวัและบุคคล

 ความเสมอภาคของบุคคลและความเท่าเทียมกันทางเพศ

 การคุม้ครองจากการเลือกปฎิบัติ

 สิทธิของเด็ก

 ความรนุแรงในครอบครวั

ภาพ: Colourbox
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ครอบครวัและบุคคล
เสรภีาพสว่นบุคคล
ครอบครวัคอือะไร ค�าตอบของค�าถามน้ีแตกตา่งกันไปตามแตล่ะวฒันธรรม
และสังคม ผู้คนในบางพืน้ที่ของโลกมองวา่ ญาตพิี่น้องหรอืกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่น้ัน 
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครวั ครอบครวัในสวเีดนส่วนมากจะมีเพียงแคพ่่อแม่ พี่น้อง 
และบุตรเท่าน้ันที่นับวา่เป็นครอบครวั

บุคคลคอือะไรน้ัน สามารถมองไดห้ลายแง่มุม แตกตา่งกันออกไปตามแตล่ะวฒันธรรม
และสังคมดว้ยเช่นกัน การมองบุคคลมีสองวธิีที่ตา่งกัน คอื มุมมองแบบปัจเจกนิยม 
และมุมมองแบบกลุ่มนิยม มุมมองแบบปัจเจกนิยม หมายถึง การที่คณุมองวา่บุคคล
แตล่ะคนส�าคญักวา่ กลุ่มคนมุมมองแบบกลุ่มนิยม หมายถึง การที่กลุ่มคนมีความ
ส�าคญักวา่บุคคลเพียงคนเดยีว

มุมมองแบบปัจเจกนิยม
มุมมองแบบปัจเจกนิยม หมายถึง การที่แตล่ะคนไดร้บัการส่งเสรมิให้มีความคดิและ
ทัศนะคตเิป็นของตนเอง โดยบุคคลน้ัน ๆ มองตวัเองวา่เป็นผู้ที่รบัผิดชอบรบัผิดชอบ
ชีวติ ความสุข และอนาคตของตนเอง
เขาหรอืเธอเป็นเอกเทศ ไม่ ใช่ส่วนหน่ึงของกลุ่ม

ในหลาย ๆ ทางแล้วสวเีดนเป็นสังคมแบบปัจเจกนิยม ส่ิงที่คณุกระท�าส่งผลตอ่ตวัคณุ
เองมากที่สุดและไม่ ใช่ครอบครวัหรอืญาตทิี่ ไดร้บัผลน้ัน

มุมมองแบบกลุ่มนิยม
มุมมองแบบกลุ่มนิยม หมายถึง ผลประโยชน์ของกลุ่มส�าคญักวา่ส่วนบุคคล กลุ่มที่จะ
ด�าเนินไปไดด้ว้ยดน้ัีน ตวับุคคลตอ้งเลือกกลุ่มที่ตนเองคดิวา่ดทีี่สุด ส่ิงที่คณุกระท�าใน
ฐานะบุคคลจะส่งผลกระทบตอ่ทัง้กลุ่ม ในสังคมกลุ่มนิยมน้ันส่วนมากจะมีความรูสึ้ก
เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันอย่างแรงกล้า โดยบุคคลสมาชิกในกลุ่มน้ัน จะมีความรบัผิด
ชอบซ่ึงกันและกัน

มุมมองแบบกลุ่มนิยม หมายถึง การที่คนมักจะนับรวมหลาย ๆ คนเข้าเป็นสมาชิก
ในครอบครวั โดยมากจะนับญาตแิละกลุ่มของตนเป็นดัง่ครอบครวั
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ความเสมอภาคของบุคคลและความเท่า
เทียมกันทางเพศ
ความเสมอภาคของบุคคล
ศัพทค์�าวา่ jämlikhet และ jämställdhet สองค�าน้ีมคีวามคลา้ยคลึงกนั แตม่คีวามหมาย
ตา่งกนั jämlikhet (ความเสมอภาคของบคุคล) คอื มนุษยท์กุคนมคีณุคา่เทา่เทยีมกนั
และไดร้บัการปฎบิตัเิหมอืน ๆ กนั ค�าวา่ ความเสมอภาค มาจากปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาตปีิ ค.ศ. 1948 ซ่ึงเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวา่ มนุษยท์กุคนมคีณุคา่
และสิทธเิทา่เทยีมกนั มนุษยท์กุคนมสิีทธทิีจ่ะพดูหรอืคดิ เช่ือในพระเจา้องคใ์ดก็ไดต้าม
ตอ้งการ และมสิีทธเิลอืกคูค่รองตามที่ ตวัเองตอ้งการจะใช้ชีวติอยูด่ว้ย

ปฏญิญาฉบบัน้ีจะใหคุ้ม้ครอง ตอ่มนุษยท์กุคนในโลกน้ี ในสวเีดนมกีฎหมายหลกั 3 ฉบบั
ทีคุ่ม้ครองสิทธมินุษยชน ไดแ้ก่ รฐับญัญตัวิา่ดว้ยการจดัระเบยีบการปกครองประเทศ รฐั
บญัญตัวิา่ดว้ยเสรภีาพในการตพีมิพ์ และรฐับญัญตัวิา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงออก  
คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั สิทธมินุษยชนไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องรฐับาล www.manskli-
garattigheter.se คลกิตรงแถบขอ้ความ De mänskliga rättigheterna (สิทธมินุษยชน) 
ในหน้าน้ีจะมเีมนูอยูท่างซ้ายมอื ซ่ึงคณุสามารถอา่นเน้ือหาภาษาสวเีดนแบบอา่นงา่ย

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=3&
module_instance=3&action=pod_show&navid=1&subnavid=	
3&subnavinstance=3

ตัง้แตปี่1950 ไดม้กีารบญัญตัอินุสัญญายโุรปวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธมินุษยชนขึน้ 
ซ่ึงเรยีกวา่ อนุสัญญาแห่งยโุรป
ปี 1995 เริม่บญัญตัอินุสัญญาน้ีเป็นกฎหมายของสวเีดน โดยประเทศ รฐับาล และเทศบาล
จะตอ้งจดัใหม้กีารปฎบิตัติามอนุสัญญาแห่งยโุรปฉบบัน้ี

สแกนทีน่ี่!

ผู้หญิงท�างานก่อสรา้ง ภาพ: Colourbox

ดาวน์โหลด Scanlife ส�าหรบั  
iPhone หรอื Android แล้ว 
สแกนโคด๊น้ีเพื่อเข้าไปที่เวบ็ไซต์ โดยตรง
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ความเท่าเทียมทางเพศ
ความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับ สิทธิของผู้หญิงและผู้ชาย ผู้หญิงและผู้ชาย
ควรไดร้บัสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทัง้หญิงและชายควรมีอ�านาจอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตดัสินใจที่ส่งผลเกี่ยวเน่ือง ตอ่ทัง้ชีวติตนเองและสังคม

ตน้ปีศตวรรษที่ 20 น้ันเคยมีความแตกตา่งกันอย่างมาก ระหวา่งสิทธิของหญิงและชาย
ในสวเีดน โดยส่วนมากหญิงที่สมรสแล้ว จะเป็นผู้ดแูลบ้านและบุตร ผู้หญิงไม่เคยไดร้บั
สิทธิ์ ในการเลือกตัง้จนกระทั่งถึงปี 1921 ในขณะเดยีวกันหญิงที่สมรสแล้ว ถือวา่บรรลุ
นิตภิาวะ น่ันหมายความวา่ เธอมีสิทธิ์ ในการตดัสินใจเรือ่งรายไดข้องตนเอง เป็นตน้ 
ในช่วงปี 1970 มีการก่อตัง้โรงเรยีนและศนูย์นันทนาการ ส�าหรบัเด็กเพิ่มขึน้หลายแห่ง 
เน่ืองจากมีผู้หญิงหลายคนเริม่ท�างาน และมีรายไดข้องตนเอง ชายและหญิงสามารถ
แบ่งความรบัผิดชอบเรือ่งบ้านและบุตรรว่มกัน

ผู้หญิงกับการเมือง
ทุกวนัน้ีในรฐัสภาของสวเีดน มีจ�านวนผู้หญิงมากพอ ๆ กับผู้ชาย ในรฐับาลน้ันมี
รฐัมนตรเีป็นทัง้ผู้หญิงและผู้ชายครึง่ตอ่ครึ ่งในจ�านวนของผู้แทนที่ ไดร้บัเลือกให้เป็น
นักการเมืองของเทศบาลในสวเีดนน้ัน มีประมาณ 42 เปอรเ์ซ็นต ์ที่เป็นผู้หญิง (2013)

ความเท่าเทียมกันทางเพศในท่ีท�างานและโรงเรยีน
ในสวเีดนมีผู้หญิงท�างานจ�านวนมาก เมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยประมาณ 
80 เปอรเ์ซ็นตข์องผู้หญิงที่มีอายุระหวา่ง 20 ถึง 64 ปี จะท�างาน แต่ ในที่ท�างานยังไม่มี
ความเท่าเทียมกัน ผู้หญิงมักไดร้บัเงินเดอืนต�า่กวา่ผู้ชาย หัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงจะมี
ไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เริม่ตน้ธุรกิจของตวัเอง

กฎหมายวา่ดว้ยการเท่าเทียมกันทางเพศจากเมื่อปี 1991 ระบุไวว้า่ นายจ้างทุกคนที่
มีลูกจ้างอย่างน้อย 10 คน ควรจะมีการเขียนนโยบาย ความเท่าเทียมกันทางเพศใน
ที่ท�างาน ตามโรงเรยีนภาคบังคบั และโรงเรยีนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมี
หลักสูตรการเรยีนการสอน ซ่ึงในน้ันระบุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศเอาไวด้ว้ย น่ัน
หมายความวา่ ครอูาจารย์ควรที่จะให้ความสนใจตอ่ นักเรยีนหญิงและนักเรยีนชาย ใน
ห้องเรยีนอย่างเท่าเทียมกัน

ความเท่าเทียมกันในครอบครวั

ในอดตีการดแูลงานภายในบ้าน โดยมากจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ในวนัน้ีผู้ชายส่วน
มากในสวเีดน มีความรบัผิดชอบเรือ่งงานบ้านมากขึน้ ผู้หญิงท�างานบ้านประมาณ 
28 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ ผู้ชายท�างานบ้านประมาณ 20 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ การท�างานบ้าน 
หมายถึง การดแูลบุตร การจัดสวน การล้างรถ หรอืการท�าความสะอาดบ้าน และการล้าง
จาน เป็นตน้
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การประกันผู้ปกครองท�าให้ ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงอยู่บ้านกับบุตรได ้แต่ โดยส่วนมากก็ยัง
คงเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านกับบุตร เพื่อให้ผู้ชายอยู่กับบ้านเลีย้งบุตรของตนให้มากขึน้น้ัน 
รฐับาลไดก้�าหนดให้มีการจ่ายโบนัส ซ่ึงหมายความวา่ ผู้ปกครองคนใดที่หยุดดแูลบุตร
มากกวา่ก็จะไดร้บัเงินมากกวา่

กฎหมายวา่ด้วยความเท่าเทียมกันทางเพศของสวเีดน
ความเท่าเทียมกันทางเพศ มีปรากฎอยู่ ในกฎหมายของสวเีดนหลายฉบับ กฎหมายฉบับ
ที่ส�าคญั คอื กฎหมายเกี่ยวกับการท�าแท้งซ่ึงมีบัญญัตเิมื่อปี 1975 น่ันก็หมายความวา่ 
หากวา่ผู้หญิงคนหน่ึงตัง้ครรภ์ เธอก็มีสิทธิ์ที่จะตดัสินใจวา่เธอจะเก็บเด็กไวห้รอืไม่

ปี 1998 มีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความรนุแรงตอ่สตรซ่ึีงเรยีกวา่ kvinnofridslagen 
(กฎหมายคุม้ครองสตร)ี กฎหมายน้ีระบุวา่ การกระท�าความรนุแรงตอ่สตรี ในครอบครวั
ถือวา่ เป็นความผิดทางอาญา ซ่ึงสามารถน�ามาซ่ึงโทษจ�าคกุ

อีกทัง้ยังมีกฎหมายซ่ึงเรยีกวา่ jämställdhetslagen (กฎหมายวา่ดว้ยความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ) ปี 1980 กฎหมายน้ีไดม้ีการจัดท�าขึน้หลายครัง้ และเป็นเรือ่งเกี่ยวกับ ความ
เท่าเทียมกันทางเพศในที่ท�างาน และความเท่าเทียมทางเพศในเรือ่งของเงินเดอืน  
Diskrimineringsombudsmannen (ผู้ตรวจการเพื่อความเท่าเทียม) หรอื DO เป็นผู้
คอยดแูลให้มีการปฎิบัตติามกฎหมาย

ภาพ: Colourbox



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län110 | สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน

การคุม้ครองการเลือกปฏิบัติ
ผู้ตรวจการเพ่ือความเท่าเทียม	
การเลอืกปฏบิตั ิหมายถึง การทีค่นบางคน หรอืบางกลุม่ไดร้บัการปฏบิตัแิตกตา่งจากผู้
อืน่ ซ่ึงมขีอ้ห้ามไมใ่หป้ฎบิตัติอ่คนทีด่อ้ยกวา่ผูอ้ืน่ เน่ืองจาก เพศ เอกลกัษณ์ทางเพศ หรอื
การแสดงออกทางเพศ ศาสนาหรอืความเช่ืออย่างอืน่ อายุ พืน้เพดัง้เดมิ ความพกิาร หรอื
รสนิยมทางเพศ

ผูต้รวจการเพือ่ความเทา่เทยีม หรอื DO จะมหีน้าทีด่แูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิDO เป็นหน่วยงานหน่ึงของรฐัทีป่ฎบิตัิงาน เพือ่ใหท้กุคนไดร้บัสิทธิ
และโอกาสอย่างเทา่เทยีมกนั สถานทีท่�างานและโรงเรยีนตอ้งมแีบบแผนหรอืนโยบายที่
ตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิคณุสามารถตดิตอ่ DO ไดห้ากวา่คณุเป็นผูถ้กูเลอืกปฏบิตั ิขอ้มลู
เพิม่เตมิมทีีเ่วปไซตข์อง DO www.do.se

ผู้รกัรว่มเพศ	ผู้รกัสองเพศ	และผู้แปลงเพศ
ในสวเีดนมุมมองตอ่ การมีพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ ไดเ้ปลี่ยนไปมากในเวลาอันสัน้ การ
มีพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ เป็นที่ยอมรบัไดม้ากกวา่เมื่อก่อน ปัจจุบันน้ีไดม้ีกฎหมาย
คุม้ครองผู้ที่มีพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ ผู้รกัสองเพศ และผู้แปลงเพศควรไดร้บัการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันกับผู้อื่น

ภาพ: Colourbox
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การปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนในสวเีดน
สวเีดนมีเสรภีาพในการนับถือศาสนา มาตัง้แตปี่ 1951 เสรภีาพในการนับถือศาสนา 
หมายความวา่ การที่บุคคลมีสิทธิ์ ในการเลือก นับถือศาสนาใดก็ไดต้ามตอ้งการ เสรภีาพ
ในการนับถือศาสนา นับไดว้า่เป็นหน่ึงในสิทธิที่ส�าคญัที่สุด ในกฎหมายหลักของสวเีดน 
ในอนุสัญญาระหวา่งประเทศหลายฉบับ อาทิเช่น ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาต ิและอนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิทธิเด็ก จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเสรภีาพ
ในการนับถือศาสนา รฐัตอ้งให้การเคารพ คุม้ครอง และปฏิบัตงิานรว่มกันเพื่อเสรภีาพ
ในการนับถือศาสนา

• มนุษย์ทุกคนควรไดร้บัสิทธิ์ ในการเลือก เปลี่ยน หรอืเลิกนับถือศาสนาของตน

• มนุษย์ทุกคนควรไดร้บัสิทธิ์ ในการปฏิบัตศิาสนกิจตามหลักศาสนาของตน   

 หมายความวา่ ทุกคนมีสิทธิ์ ในการก่อตัง้สมาคมทางศาสนา

• ทุกคนมีสิทธ ิ์ในการเขียนและตพีิมพ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา

• ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้ความรูท้างศาสนา และเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนา

• ไม่มีมนุษย์ผู้ ใดควรจะถูกขัดขวาง การปฏิบัตกิิจศาสนาหรอืความเช่ือ

• ไม่มีมนุษย์ผู้ ใดที่ควรจะ เป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัตเิน่ืองดว้ยของความเช่ือ

• บิดามารดามีสิทธิ์ ในการอบรมตามหลักศาสนาแก่บุตรของตน ตามความเช่ือของ 

 บิดามารดา 

• นายจ้างควรจะแสดงความใจกวา้งตอ่ ความตอ้งการของลูกจ้างในการ 

 ปฎิบัตศิาสนกิจ ตามความเช่ือของตนในที่ท�างาน
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สิทธิเด็ก
อนุสญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก
แทบทุกประเทศ มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ ให้ความคุม้ครอง แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึง
เด็กและเยาวชนของสวเีดนไดร้บัการคุม้ครอง จากกฎหมายทัง้ในระดบัสากลและระดบั
ชาติ
 
สวเีดนไดล้งนาม ในอนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิทธิเด็ก อนุสัญญาน้ีถือเป็นกฎ
เกณฑ์ ซ่ึงหลายประเทศตกลงรว่มกัน ในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กน้ัน มีกฎเกณฑ์ซ่ึง
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก 
เน่ืองดว้ยสวเีดนไดล้งนามภายใตอ้นุสัญญาน้ี เราจึงได้ ให้สัตยาบันวา่จะบังคบัใช้กฎ
เกณฑ์ตา่ง ๆ เพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่มี ใน
อนุสัญญา เรยีกวา่ บทบัญญัต ิอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กประกอบดว้ยบทบัญญัตทิัง้หมด 
54 ข้อดว้ยกัน

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=9&module_
instance=3&action=pod_show&navid=1&subnavid=9&subnavinstance=3

สแกนทีน่ี่!

ภาพ: Colourboxเด็กผู้ชายเสียใจ

ดาวน์โหลด Scanlife ส�าหรบั  
iPhone หรอื Android แล้ว 
สแกนโคด๊น้ีเพื่อเข้าไปที่เวบ็ไซต์ โดยตรง
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ตอ่ไปน้ีน่ีเป็นบทบัญญัตสิ�าคญัที่ส�าคญั ๆ

• เด็กสมควรที่จะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองตอ่การเลือกปฏิบัต ิเด็กควรจะไดร้บัการ 

 ปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมกันคนอื่น ๆ

• การตดัสินใจใด ๆ ของนักการเมือง หน่วยงานรฐั และศาล สมควรที่จะค�านึงถึง

 ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคญัเสมอ 

• บิดามารดาและผู้ปกครอง ควรที่จะอบรมเลีย้งดบูุตรให้สอดคล้องกับวยัและวฒุิ 

 ภาวะของเด็ก

• เด็กมีสิทธิ์ตอ่การมีชีวติและการพัฒนา หมายความวา่ ประเทศจะตอ้งคุม้ครองเด็ก 

 ให้มีชีวติรอดจากสงคราม หรอืโรคภัย สิทธิ์ ในการพัฒนา หมายความวา่ เด็กมีสิทธิ์ 

 ที่จะมีชีวติวยัเด็กที่เหมาะสม

• เด็กควรมีสิทธิ์พูดตามความคดิของตน และไดร้บัการรบัฟัง หน่วยงานรฐั และศาล 

 ควรที่จะถามไถ่ ในส่ิงที่เด็กตอ้งการ

• เด็กมีสิทธิ์ตอ่ชีวติส่วนตวั ซ่ึงอาจจะหมายความวา่ บิดามารดาและผู้ปกครองไม่ 

 ควรอ่านสมุดบันทึก หรอืจดหมายของเด็ก เป็นตน้

องค์กรเพ่ือสทิธิของเด็กในสงัคม	-	BRIS
เด็กซ่ึงตอ้งการพูดคยุกับผู้ ใหญ่สามารถโทรศัพท์ ไปที่ Bris (องคก์รเพื่อสิทธิของเด็ก
ในสังคม) เป็นองคก์รหน่ึงที่ ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซ่ึงก�าลังวติกกังวลหรอื
ประสบปัญหา การโทรศัพท์ ไปยัง Bris ไม่เสียคา่ใช้จ่ายใด ๆทัง้สิน้ หมายเลขโทรศัพท์
ของ Bris คอื 116 111 ทุกคนที่มีอายุต�า่กวา่ 18 ปีสามารถโทรไปพูดคยุกับผู้ ใหญ่เกี่ยว
กับเรือ่งอะไรก็ ไดท้ัง้น้ัน ซ่ึงโทรไดฟ้ร ีโดยหมายเลขโทรศัพท์จากเครือ่งที่ โทรจะไม่
แสดงให้ Bris เห็น และหากมี ใครโทรหา Bris ก็จะไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของ Bris 
ในใบเรยีกเก็บคา่โทรศัพท์ดว้ย

Bris สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ ใหญ่ ที่มีความวติกกังวลตอ่บุตรของตนดว้ยเช่นกัน 
ผู้ ใหญ่สามารถโทรไปหา Bris ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 077-150 50 50 มีรายละเอียดเพิ่ม
เตมิที่เวบ็ไซต ์www.bris.se

ความรนุแรงจากคนใกล้ชิด
ความรนุแรงในครอบครวั
ในสวเีดนห้ามมิ ให้ ใช้ความรนุแรงในบ้าน หมายความวา่ ห้ามไม่ ให้ ทุบตเีด็ก สามี 
ภรรยา หรอืวา่คูค่รองของตน แตอ่ย่างไรก็ตามยังมีความรนุแรงในครอบครวัเกิดขึน้ 
บ่อยครัง้ที่เป็นสตรทีี่ถูกทุบตแีละถูกท�ารา้ย ความรนุแรงในครอบครวั อาจเป็นความ
รนุแรงเกี่ยวกับทางดา้นรา่งกาย จิตใจ การเงิน ส่ิงของ และเพศสัมพันธ์
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การท�ารา้ยทางรา่งกาย อาจเป็นการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงถูกทุบต ีดงึกระชากผม หรอื
ผลัก การท�ารา้ยทางดา้นจิตใจอาจจะเป็นการข่มขู่ การพูดข่มเหงน� ้าใจผู้อื่น หรอื
การถูกกีดกันไม่ ให้พบเพื่อน ๆ ความรนุแรงทางดา้นการเงิน อาจจะเป็นคนใกล้ชิด
ควบคมุเงินไวท้ัง้หมด ส่วนอีกคนไม่มีเงินเพียงพอตอ่การด�ารงชีวติ ความรนุแรงเกี่ยว
กับส่ิงของก็อาจะเป็นไปไดเ้ช่นกัน เช่น เมื่อมี ใครท�าลายส่ิงของที่เป็นของคณุ ความ
รนุแรงทางเพศสัมพันธ์คอื เมื่อผู้ ใดผู้หน่ึงพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคณุ โดยที่
คณุไม่ยินยอม

ความรนุแรงท่ีเก่ียวข้องกับเกียรติยศ
เกียรตยิศ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ ศีลธรรม และการมีช่ือเสียงที่ด ี
การรกัษาเกียรตยิศ หมายถึง การรกัษาความเคารพนับถือ และไม่จ�าเป็นตอ้งอับอาย 
ความรนุแรงภายในครอบครวั และความรนุแรงตอ่สตร ีมีอยู่ ในทุกประเทศและทุก
วฒันธรรม ความรนุแรงที่เกี่ยวข้องกับเกียรตยิศ เป็นความรนุแรงตอ่ผู้ ใดผู้หน่ึงที่
ฝ่าฝืนประเพณีของกลุ่มหรอืญาตพิี่น้อง น่ันเรยีกวา่ การใช้ความรนุแรงเพื่อปกป้องหรอื
รกัษาเกียรตยิศ

ส่วนมากเด็กผู้หญิงหรอืเยาวชนหญิง จะเป็นผู้ที่ ไดร้บัความเดอืดรอ้น จากการใช้ความ
รนุแรงเพื่อปกป้องหรอืรกัษาเกียรตยิศ แตก่ระน้ันเด็กผู้ชายก็สามารถไดร้บัความเดอืด
รอ้นน้ีดว้ย ผู้รกัรว่มเพศก็อยู่ ในกลุ่มน้ีเช่นกัน การใช้ความรนุแรงเพื่อปกป้องหรอืรกัษา
เกียรตยิศน้ัน มักพบได้ ในสังคมที่เป็นกลุ่มนิยม หรอืสังคมแบบที่ผู้ชายมีอ�านาจเหนือ
กวา่ผู้หญิง

ภาพ: Ida Edgrenl
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การรกัษาเกียรตภิายในครอบครวั มีความหมายส�าหรบัผู้ชายและผู้หญิงแตกตา่งกัน
เกียรตสิ�าหรบัผู้ชายส่วนมาก จะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับการไดท้�างาน และสรา้งรายไดสู่้
ครอบครวั เกียรตยิศของผู้หญิงเป็นเรือ่งที่ผูกตดิกับเพศของเธอ

โดยมีทัง้ผู้หญิงและผู้ชายที่ ใช้ความรนุแรงเพื่อปกป้องหรอืรกัษาเกียรตยิศ ตอ่บุคคลที่
ฝ่าฝืนประเพณีของกลุ่มหรอืครอบครวั 

สวเีดนปฏิบัตติาม ปฏิญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน สิทธิตา่ง ๆ เหล่าน้ีเป็น
เรือ่งเกี่ยวกับการที่ทุุกคนผู้มีอายุเกิน 18 ปี สามารถก�าหนดชีวติ และอนาคตของตวัเอง
ได ้น่ันหมายความวา่ ทุกคนมีสิทธิ์การตดัสินใจเหนือรา่งกาย สภาพทางเพศ และการ
เลือกคูค่รองของตนเอง

กฎหมายกล่าวไวว้า่
ความรนุแรงน้ัน มีจุดมุ่งหมายผู้ที่ ใช้ความรนุแรง ตอ่บุคคลใกล้ชิดในครอบครวั จะได้
รบัโทษสถานหนัก ข้อหาละเมิดกฎหมายคุม้ครองสตร ีหากเป็นการใช้ความรนุแรงที่
ผู้ชายกระท�าตอ่ผู้หญิง ส�าหรบัผู้มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดอื่น ๆ ที่ ใช้ความรนุแรง จะไดร้บั
โทษสถานหนัก ข้อหาละเมิดกฎหมายคุม้ครองสตร ีผู้ที่ ใช้ความรนุแรงตอ่ผู้ ใกล้ชิดจะ
ไดร้บัโทษเช่นกัน ในข้อหาท�ารา้ยรา่งกายหรอืข่มขู่

ความช่วยเหลือท่ีจะได้รบั
หากวา่คณุเป็นผู้หญิง และตอ้งการความช่วยเหลือ คณุสามารถโทรศัพท์ ไปที่ สายดว่น
คุม้ครองสตร ี(Kvinnofridslinjen) ซ่ึงเปิดให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไม่เสียคา่ใช้
จ่ายในการโทร คณุไม่จ�าเป็นตอ้งบอกช่ือของคณุเมื่อโทรไป ที่เวบ็ไซตส์ายดว่นคุม้ครอง
สตรมีีข้อมูลเพิ่มเตมิในภาษาตา่ง ๆ www.kvinnofridslinjen.se หมายเลขโทรศัพท์ 
020-50 50 50

ศนูย์พักพิงฉุกเฉินสตร ี(kvinnojour) เป็นองคก์รหน่ึงที่ ให้ความช่วยเหลือ และให้การ
คุม้ครองแก่สตรแีละเด็ก ผู้ตกเป็นเหยื่อของความรนุแรงจากคนใกล้ชิด ศนูย์พักพิง
ฉุกเฉินสตรส่ีวนใหญ่ ด�าเนินการโดยองคก์รที่ ไม่แสวงผลก�าไร ดว้ยความช่วยเหลือของ
อาสาสมัคร ศนูย์พักพิงฉุกเฉินสตรแีละส�าหรบัเด็กหญิง มีอยู่ทั่วประเทศ คณุสามารถ
อ่านเพิ่มเกี่ยวกับศนูย์พักพิงฉุกเฉินตา่ง ๆ ไดท้ี่ www.kvinnojouren.se

การค้าประเวณีและการค้ามนุษย์เพ่ือวตัถุประสงค์ทางเพศ
รฐับาลสวเีดนกล่าววา่ การคา้ประเวณีและการคา้มนุษย์ เพื่อวตัถุประสงคท์างเพศเป็น
ความรนุแรงตอ่สตร ีดงัน้ันรฐับาลจึงเลือกออกกฎหมาย ที่จะไม่เอาผิดตอ่ผู้ตกเป็นเหยื่อ
การคา้ประเวณีและการคา้มนุษย์ เพื่อวตัถุประสงคท์างเพศ

กฎหมายกล่าวไวว้า่
กฎหมายห้ามมิ ให้ซือ้บรกิารทางเพศ ในทางตรงข้ามไม่ห้ามหากจะขายบรกิารทางเพศ 
ทัง้น้ีกฎหมายยังห้ามมิ ให้จัดหาการซือ้บรกิารทางเพศ
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การขลิบอวยัวะเพศหญิง
การขลิบอวยัวะเพศ คอื การตดัอวยัวะเพศหญิงส่วนใดส่วนหน่ึง การขลิบอวยัวะเพศ
ของเด็กผู้หญิงมีอยู่ ในหลายประเทศ การขลิบอวยัวะเพศหญิงเรยีกอีกอย่างหน่ึงวา่ การ
เข้าสุหนัตหญิง การขลิบอวยัวะเพศหญิงน้ีอาจหมายถึง การตดัอวยัวะเพศหญิงส่วนเล็ก 
ๆ ทัง้น้ีอาจหมายถึง การตดัการตดัอวยัวะเพศหญิงทัง้หมด และเย็บปิดอวยัวะเพศหลัง
จากน้ัน 

ความเสีย่งต่อสุขภาพ
เด็กผู้หญิงและผู้หญิงอาจมีปัญหาหลายอย่าง หลังจากการขลิบอวยัวะเพศ หลายคนได้
รบัความล�าบากในการปัสสาวะ เพราะวา่การบาดเจ็บของท่อปัสสาวะ หลายคนมีอาการ
เจ็บอวยัวะเพศและทุกข์ทรมานไปตลอดชีวติ และอาจท�าให้เพศสัมพันธ์ของพวกเธอได้
รบัผลกระทบในเชิงลบ พวกเธออาจมีปัญหากับการมีประจ�าเดอืนและการตดิเชือ้ รวม
ทัง้อาจเป็นปัญหาเวลาพวกเธอมีจะบุตร 

การท�างานต่อต้านการขลิบอวยัวะเพศ
ในสวเีดนมีหลายสมาคม ที่ท�างานตอ่ตา้นการขลิบอวยัวะเพศ เป็นตน้วา่ สมาคมยุตกิาร
ขลิบอวยัวะเพศหญิงแห่งชาต ิหรอื RISK และสมาคมการให้ความรูท้างเพศแห่งชาต ิ
หรอื RFSU ทัง้สองสมาคมน้ีจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ การขลิบอวยัวะเพศเป็นภาษาตา่ง ๆ

กฎหมายกล่าวไวว้า่
การขลิบอวยัวะเพศเป็นข้อห้ามในสวเีดน กฎหมายระบุไวว้า่ ไม่ ให้กระท�าการขลิบ
อวยัวะเพศถึงแม้วา่บุคคลน้ันจะยินยอมก็ตาม ผู้ที่ท�าการขลิบอวยัวะเพศหญิงจะถูก
ลงโทษจ�าคกุโดยบุคคลผู้น้ัน อาจจะไดร้บัโทษในสวเีดนดว้ย แม้วา่การขลิบอวยัวะเพศ
น้ันจะกระท�าขึน้ในประเทศอื่น นอกจากน้ี ยังมีข้อห้ามมิ ให้เย็บช่องคลอดของสตร ีหลัง
จากการคลอดบุตร เป็นตน้

ทุกคนซ่ึงท�างานกับเด็กและเยาวชน ในสวเีดนตอ้งท�าการแจ้งตอ่ส�านักงานสวสัดกิาร
สังคม หากวา่เช่ือไดว้า่มีเด็กหญิงคนใดคนหน่ึง ไดถู้กขลิบอวยัวะเพศ หรอืวา่มีการจะ
ขลิบอวยัวะเพศ

การรกัษาพยาบาลและความช่วยเหลือ	
ส�าหรบัผู้หญิงท่ีถูกขลิบอวยัวะเพศ
หากวา่คณุมีค�าถาม หรอืตอ้งการไดร้บัการรกัษาพยาบาล และความช่วยเหลือ คณุ
สามารถตดิตอ่ที่ ศนูย์สุขภาพเยาวชน แผนกนรเีวช หรอืแผนกสตรปีระจ�าโรงพยาบาล 
ผู้หญิงหลายคนที่ ไดร้บัความช่วยเหลือ และกลับมาเป็นปกติไดห้ลังจากเยียวยารกัษา
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5. การสรา้งครอบครวัและการ
เลีย้งดเูด็กในสวเีดน
 สารบัญ

 การใช้ชีวติอยู่รว่มกันแบบตา่ง ๆ

 สิทธิการเลีย้งดบูุตร/อ�านาจปกครองบุตร

 บทบาทของผู้ปกครอง

 ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครวั

 กฎหมายสวสัดกิารสังคม 

 การบรกิารดแูลเด็ก

 การศึกษาภาคบังคบั

 การศึกษาระดบัมัธยมตอนปลาย 

 โรงเรยีนและประชาธิปไตย

ภาพ: Colourbox 
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การใช้ชีวติอยู่รว่มกันในรปูแบบตา่ง ๆ 
การที่คูร่กัอยู่รว่มกัน และมีบุตรดว้ยกันก่อนที่จะสมรส ถือเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาใน
ประเทศสวเีดน อีกทัง้ยังมีหลายคูท่ี่เลือกจะไม่สมรสกัน พวกเขาอาศัยอยู่รว่มชายคา
เดยีวกันซ่ึงเรยีกวา่ sambo (อยู่กินกันฉันสามีภรรยา) บางคนก็อยู่กินกับเพศเดยีวกัน
เมื่อปี 2009 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการสมรส โดยอนุญาตให้บุคคลเพศเดยีวกัน
สามารถสมรสกันได ้ตัง้แตน้ั่นมาพวกเขาก็มีสิทธิ์สมรสกันได้ ในแบบเดยีวกับหญิงและ
ชาย

ความรกัและเพศสมัพันธ์	
มุมมองของการมองความรกัและเพศสัมพันธ์ของมนุษย์น้ันอาจแตกตา่งกันไปตาม
แตล่ะวฒันธรรมและสังคม และอาจจะขีน้อยู่อยู่กับตวับุคคลน้ัน ๆ ดว้ย มุมมองน้ันอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชีวติไดเ้ช่นกัน

ชาวสวเีดนหลายคน มีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ความรกัและเพศสัมพันธ์ ส�าหรบัคน
ส่วนใหญ่เห็นวา่ การอยู่รว่มกันกับผู้ที่ตนรกัหรอืมีบุตรดว้ยกันโดยไม่สมรสน้ัน เป็นเรือ่ง
ธรรมชาต ิพ่อแม่คนสวเีดนส่วนใหญ่น้ัน มักจะยอมให้บุตรของตนมีคูร่กัเมื่อพวกเขาโต
ขึน้ พ่อแม่ส่วนมาก มักจะอนุญาตให้บุตรของตนเรยีนรูเ้รือ่ง ความรกัและเพศสัมพันธ์
ดว้ยตนเอง

ชีวติคู่

การสมรส

การสมรสในสวเีดน จะกระท�าไดก็้ตอ่เมื่อคณุมีอายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ ในกรณีที่อายุต�า่
กวา่ 18 ปี ทางคณะกรรมการปกครองมณฑล (Länsstyrelsen) อาจอนุญาตให้ท�าการ
สมรสได ้แตต่อ้งมีเหตผุลอันสมควร ในประเทศอื่นน้ัน อาจจะมีกฎข้อบังคบัอย่าง
อื่น แต่ โดยทั่วไปแล้ว ทางการสวเีดนจะให้การรบัรอง การสมรสของคูส่มรสตา่งชาตทิี่
ปฎิบัตติามกฎหมายของสวเีดนเท่าน้ัน

คณุมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการสมรส การบังคบัให้ผู้ ใดท�าการสมรสน้ัน ถือเป็นเรือ่งผิด
กฎหมาย

ทางการสวเีดนไม่อาจรบัรองการสมรสในตา่งประเทศได ้หากผู้น้ันถูกบังคบัให้สมรส 
หากผู้น้ันไดผ้่านการสมรสแล้ว ก็สามารถหย่าไดต้ามหลักกฎหมายของสวเีดน

ระเบียบการสมรสมีบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายการสมรส ซ่ึงระบุไวว้า่ผู้ที่สมรสแล้ว
ควรจะดแูลบ้าน บุตรและท�างานเพื่อครอบครวัอย่างดทีี่สุด

ในสวเีดนน้ัน คณุสามารถสมรสในโบสถ์แบบพิธีทางศาสนา หรอืจะสมรสแบบพิธี
พลเรอืน (ไม่มีพิธีทางศาสนา) ก็ ได้

พิธีสมรส

พิธีสมรส เป็นการท�าพิธีเพื่อให้บุคคลสองคน อยู่กินเป็นสามีภรรยากัน การสมรสจะมี
ผลตามกฎหมายตอ่เมื่อไดด้�าเนินการ โดยผู้มีอ�านาจประกอบพิธีสมรส ซ่ึงอาจจะเป็น
บาทหลวง อิหม่าม หรอืเจ้าหน้าที่ก็ ได้
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พิธีการสมรสแบบพลเรอืน กระท�าโดยผู้ที่ ไดร้บัเลือกจาก คณะกรรมการปกครอง
มณฑล พิธีการสมรสแบบพลเรอืนน้ีจะไม่มีพิธี ใด ๆ ทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง

อุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส

ทุกคนในสวเีดนมีสิทธิ์สมรสตามกฎหมายไดก็้ตอ่เมื่อมีอายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์
กฎหมายข้อน้ี จะครอบคลุมทัง้พลเมืองสวเีดน และพลเมืองจากประเทศอื่นดว้ย 
กฎหมายสวเีดนห้ามมิ ให้มีการบังคบัสมรส น่ันหมายถึงวา่บุคคล ๆ น้ันจะตอ้งตดัสินใจ
เองวา่อยากสมรสกับใคร

ก่อนที่คณุจะท�าการสมรสคณุจะตอ้งยื่นเรือ่ง เพื่อขอหนังสือรบัรองคณุสมบัติ ในการ
สมรส (hindersprövning) ซ่ึงหมายถึง การตรวจสอบวา่บุคคลน้ัน มีคณุสมบัตทิี่ ไม่ขัด
หรอืไม่มีอุปสรรคใด ๆ ตอ่การสมรส อุปสรรคในการสมรสตามกฎหมายของสวเีดนมี
ระบุดงัน้ี

• หากบุคคลผู้น้ันมีอายุต�า่กวา่ 18 ปีและไม่มี ใบอนุญาตจาก คณะกรรมการปกครอง

มณฑล

• หากบุคคลผู้น้ันเป็นญาติ ใกล้ชิดกับผู้ที่จะสมรสดว้ย

• หากบุคคลผู้น้ันสมรสแล้ว หรอืจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ที่มีมาก่อนหน้าน้ี

หนังสือรบัรองคณุสมบัต ิในสมรสจะออกให้ โดยกรมสรรพากร (Skatteverket) ในเขต
พืน้ที่ที่คณุแจ้งลงทะเบียนราษฏร ์เมื่อท�าการสมรสจะตอ้งน�าหนังสือน้ี ไปแสดงตอ่ผู้มี
อ�านาจประกอบพิธีสมรส หนังสือรบัรอง ฯ น้ีมีอายุการใช้งานเพียง 4 เดอืนเท่าน้ัน ถ้า
หากคณุ หรอืบุคคลที่คณุจะสมรสดว้ย ไม่มีช่ือลงทะเบียนราษฏร์ ในสวเีดน ก็จะตอ้ง
ขอรบัรองคณุสมบัต ิจากประเทศตามที่บุคคลน้ัน ไดแ้จ้งลงทะเบียนราษฏร์ ไว้

ภาพ: Colourbox 
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Sambo	(คู่ครองท่ีอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส)

ผู้อาศัยอยู่รว่มชายคาเดยีวกันหรอื Sambo คอื การที่บุคคลสองคนอาศัยอยู่ดว้ยกันโดย
ไม่ไดส้มรส ในสวเีดนและประเทศในกลุ่มนอรด์กิถือวา่ Sambo เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 
ยิ่งไปกวา่น้ันการมีบุตรโดยไม่สมรส ก็ถือเป็นเรือ่งปกตธิรรมาดาเช่นเดยีวกัน 

สวเีดนมีกฎหมายเกี่ยวกับ Sambo คอื กฎหมายวา่ดว้ยการอยู่กินกันฉันสามีภรรยา 
(sambolagen) ซ่ึงเป็นเรือ่งกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยที่บุคคลทัง้สองน้ันอาศัยอยู่ รวมถึง
ส่ิงของที่ทัง้สองเป็นเจ้าของรว่มกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียชีวติลง อีกฝ่ายจะมีสิทธิ
อาศัยอยู่ตอ่ไปในที่อยู่อาศัย ซ่ึงทัง้สองเคยอยู่รว่มกัน เขาหรอืเธอยังมีสิทธิ์ครอบครอง
ข้าวของเครือ่งใช้ ในที่อยู่อาศัยน้ันดว้ย แตเ่ขาหรอืเธอไม่มีสิทธิ์ ใด ๆ ในมรดกของ 
Sambo น่ันหมายความวา่ บุคคลน้ันไม่มีสิทธิ์รบัเงินมรดกของ Sambo ไดซ่ึ้งแตกตา่ง
จากการสมรส

การสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกัน

กฎหมายรบัรองการสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดยีวกันมีขึน้ในปี 2009 หมายความวา่ การ
ที่บุคคลสองคน ผู้มีเพศเดยีวกันมีสิทธิ์สมรสกันได ้เหมือนกับหญิงและชาย เจ้าหน้าที่
ผู้มีอ�านาจประกอบพิธีสมรสแบบพลเรอืน ไม่สามารถปฏิเสธได ้หากบุคคลเพศเดยีวกัน
จะท�าการสมรสกัน แตผู่้มีอ�านาจประกอบพิธีสมรสทางศาสนาอาจจะปฏิเสธได ้เช่น 
บาทหลวงครสิตจักรสวเีดน เป็นตน้

การหย่า
ในสวเีดนคณุมีสิทธิ์หย่า จากสามีหรอืภรรยาของคณุได ้แม้วา่อีกฝ่ายจะไม่ยินยอมก็ตาม 
หากคณุตอ้งการหย่า (หย่าขาดจากการสมรส) คณุควรตดิตอ่ศาลแขวง (ศาล) ในเขต
เทศบาลที่คณุแจ้งลงทะเบียนราษฏร ์โดยคณุและสามี/ภรรยา สามารถยื่นค�ารอ้งขอหย่า
รว่มกันได ้ถ้าหากคณุไม่สามารถตกลงกันได ้คณุก็มีสิทธิ์ยื่นค�ารอ้งขอหย่าไดด้ว้ยตวัเอง

หากคณุยื่นขอหย่ารว่มโดยที่ ไม่มีบุตรดว้ยกัน ศาลแขวงก็จะออกค�าพิพากษา (ค�า
ตดัสิน) ให้คณุโดยเรว็ที่สุด ถ้าคณุมีบุตรดว้ยกันหรอืฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยินยอม ศาล
จะให้เวลาไตรต่รอง ซ่ึงหมายความวา่ คณุมีเวลาในการทบทวนไตรต่รองก่อนหย่า เวลา
ไตรต่รองน้ันมีก�าหนดอย่างน้อย 6 เดอืนหรอืสูงสุด 1 ปี

หลังจากหกเดอืนแล้ว หากคณุยังคงตอ้งการหย่า คณุจะตอ้งตดิตอ่ศาลแขวงดว้ยตวั
เอง ซ่ึงเรยีกวา่ การสิน้สุดการหย่า ถ้าคณุไม่ยื่นจดหมายแจ้งวา่ตอ้งการให้การหย่าสิน้สุด 
ศาลแขวงจะยกเลิกค�ารอ้งของคณุ หากศาลแขวงสงสัยวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสมรสโดยถูก
บังคบั (tvångsäktenskap) ศาลเห็นชอบให้หย่าทันที โดยไม่ตอ้งมีเวลาไตรต่รอง
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สิทธิการเลีย้งดบูุตร/อ�านาจปกครองบุตร
สิทธิการเลีย้งดบูุตร/อ�านาจปกครองบุตร หมายถึง สิทธิและหน้าที่ ในการดแูลบุตร ซ่ึง
บุตรจะไดร้บัการดแูลจนกวา่จะครบอายุ 18 ปีบรบิูรณ์

สิทธิเลีย้งดบูุตร/อ�านาจปกครองบุตรรว่มกัน หมายถึง พ่อและแม่ทัง้สองมีหน้าที่รบั
ผิดชอบตอ่บุตรตามกฎหมาย และตอ้งตดัสินใจในเรือ่งของบุตรรว่มกัน พ่อแม่ทัง้สอง
จะตอ้งท�าหน้าที่รบัผิดชอบรว่มกัน แม้ ไม่ไดอ้าศัยอยู่ดว้ยกัน หากท่านเป็นผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย คณุมีสิทธิ์เช่นกัน ที่จะรบัรูข้่าวสารเกี่ยวกับบุตรของคณุ น่ันหมายความ
วา่ คณุมีสิทธิ์ที่จะรบัรูเ้รือ่งตา่ง ๆ เกี่ยวกับบุตรของคณุได ้จากทางโรงเรยีนอนุบาล 
โรงเรยีน สถานพยาบาล ส�านักงานสวสัดกิารสังคม เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรอืส่วนราชการ
อื่น ๆ ผู้มีอ�านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผู้เดยีว หมายความวา่ พ่อหรอืแม่คนใดคนหน่ึง
เท่าน้ันมีหน้าที่ดแูลบุตร และมีอ�านาจตดัสินใจเรือ่งตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุตร 

ถ้าหากคณุจดทะเบียนสมรส คณุจะมีสิทธิ์เลีย้งดบูุตร หรอืมีอ�านาจปกครองบุตรรว่ม
กันโดยอัตโนมัต ิหากคณุไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส คณุจะตอ้งแจ้งกับส�านักงานสวสัดกิาร
สังคม (socialförvaltningen) แผนกศาลครอบครวั (familjerätten) วา่ผู้ ใดเป็นบิดา
ของเด็ก แล้วคณุถึงจะมีสิทธิ์ปกครองบุตรรว่มกัน

หากคณุก�าลังจะหย่า และไม่สามารถตกลงกันไดว้า่ ใครควรมีสิทธิ์ ในการปกครอง
บุตร คณุสามารถตดิตอ่กับศาลครอบครวั (familjerätten) ซ่ึงจะช่วยคณุในการหาข้อ
ยุต ินอกจากน้ีศาลครอบครวั ยังสามารถก�าหนดวา่พ่อหรอืแม่ฝ่ายใด จะมีสิทธิ์ ในการ
ปกครองบุตร และก�าหนดที่อยู่บุตรไดเ้ช่นกัน

ศูนย์อนามัยมารดา	MVC
ศนูย์อนามัยมารดา (Mödravårdscentralen) หรอื MVC เป็นคลินิกส�าหรบั เช่น สตรมีี
ครรภ์ คณุสามารถไปที่ MVC เพื่อตรวจสอบสุขภาพของเด็กในครรภ์ และของคณุเอง
ไดต้ลอดระยะการตัง้ครรภ์ ซ่ึงไม่ตอ้งคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที่ MVC จะมีการจัดนัดอบรม ซ่ึง
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัง้ครรภ์ การคลอด และการให้นมบุตร เป็นเรือ่งธรรมดาที่คณุ
พ่อจะเข้ารว่มอบรม รวมทัง้อยู่ดว้ยตอนคลอด

ภาพ: Maria Nobel 
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ศูนย์อนามัยเด็ก	BVC
ศนูย์อนามัยเด็ก (Barnavårdscentralen) หรอื BVC จะให้บรกิารความช่วยเหลือตา่ง 
ๆ แก่พ่อแม่ ที่ BVC คณุไดร้บัค�าแนะน�าเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร การให้นม อาหาร
และโรคภัย ทันทีที่คณุกลับมาบ้านหลังจากคลอดคณุสามารถตดิตอ่ BVC ไดด้ว้ยตวั
เองเพื่อนัดเวลาอบรมครัง้แรก การนัดอบรมครัง้แรกน้ันบางครัง้อาจจะเป็นที่บ้าน โดย
พยาบาลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ BVC และตรวจดเูด็ก เด็กจะไดร้บัการตรวจจากแพทย์
เช่นกัน การพบแพทย์ครัง้แรกที่ BVC น้ันมักจะเกิดขึน้ เมื่อเด็กมีอายุไดห้กถึงแปด
สัปดาห์

การฉีดวคัซีน
เด็กทุกคนในสวเีดนจะไดร้บัวคัซีน 7 ครัง้เพื่อสรา้งภูมิคุม้กันโรคตา่ง ๆ เป็นตน้วา่ โรค
โปลิโอ โรคไอกรน โรคคอตบี และโรคบาดทะยัก

บทบาทของพ่อแม่
สวเีดนมีกฎหมายบัญญัตหิน่ึงที่เรยีกวา่ föräldrabalken(ประมวลกฎหมายบิดามารดา) 
โดยระบุวา่เด็กมีสิทธิ์ ไดร้บัการอุปการะเลีย้งด ูคุม้ครองความปลอดภัยและอบรมส่ัง
สอนเป็นอย่างดี

กฎหมายการต่อต้านการลงโทษเด็กทางรา่ยกาย	
ในสวเีดนห้ามมิ ให้ ใช้ความรนุแรง ในการอบรมเลีย้งดเูด็ก ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ 
ความรนุแรงทางดา้นรา่งกาย หมายถึง ความรนุแรงตอ่รา่งกายทุกรปูแบบ ความรนุแรง
ทางจิตใจ คอื การขมขู่ การท�าให้หวาดกลัว  การบังคบัควบคมุ หรอืล่วงละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้อื่นทุกรปูแบบ กฎหมายน้ีช่ือวา่ anti-agalagen และมีผลบังคบัใช้ ในสวเีดนนับตัง้แต่
ปี 1979 เป็นตน้มา

กฎหมายห้ามใช้ความรนุแรง ตอ่รา่งกายทุกรปูแบบ ไม่วา่จะเป็นการตเีบา ๆ ดงึผมและ
หยิกก็ถือเป็นความรนุแรงทางรางกาย

อย่างไรก็ตามคณุสามารถดงึตวัเด็ก ให้พ้นจากส่ิงที่เป็นอันตรายไดอ้ย่างแน่นอน 
เป็นตน้วา่จากเตาที่ก�าลังรอ้น หน้าตา่งที่เปิดอยู่ หรอือย่างอื่นที่อาจท�าให้เด็กบาดเจ็บได้

ความรนุแรงทางจิตใจอาจจะเป็นการข่มขู่ การท�าให้หวาดกลัว การกีดกันหรอืการกักขัง
เด็ก การกระท�าที่กล่าวมา ถือวา่เป็นการท�ารา้ยจิตใจและเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย 
ความรนุแรงทางดา้นจิตใจ ท�าให้สูญเสียความภาคภูมิ ใจในตวัเอง และก่อผลเสียตอ่
พัฒนาการของเด็กไดม้ากเช่นเดยีวกับความ
รนุแรงทางดา้นรา่งกาย

ภาพ: Jesper Svensson 
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มุมมองต่อการอบรมเลีย้งดูเด็กในสวเีดน
ส�าหรบัพ่อแม่ส่วนใหญ่น้ัน การให้ความรกัตอ่เด็กเป็นส่ิงส�าคญัเหนืออื่นใดทัง้สิน้ เด็ก
ทุกคนตอ้งการพ่อแม่และผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่ทัง้หลายควรจะเป็นผู้ส่ังสอนชีแ้นะ คอยส่ง
เสรมิให้ก�าลังใจส่งเสรมิและความรกั รวมทัง้ควรจะมีการก�าหนดขอบเขต หรอืตัง้กฎ
กตกิา วธิีการที่เด็กไดร้บัการอบรมน้ัน จะส่งผลส�าคญัตอ่ความมั่นใจและความภาค
ภูมิ ใจในตวัเอง ยิ่งกวา่น้ันเด็กที่ ไดร้บัการอบรมเลีย้งดมูาอย่างอบอุ่น จะประสบความ
ส�าเรจ็ในการเรยีนและชีวติเมื่อโตขึน้ไดง้่ายขึน้

มุมมองของการอบรมส่ังสอนเด็กของสวเีดน ไดเ้ปลี่ยนไปเมื่อไม่นานน้ีเอง ซ่ึงสมัยก่อน
คอ่นข้างจะเครง่ครดัมาก สมัยน้ีจะเป็นแบบประชาธิปไตย ทุกวนัน้ีพ่อแม่ส่วนมากมัก
จะสอนให้เด็กพึ่งพาตนเอง เพื่อวา่เด็กจะไดม้ีความมั่นในตนเอง และการเข้ากับสังคม
ไดด้ ีโดยสอนให้เด็กรูจ้ักสิทธิตา่ง ๆ ของตวัเอง รวมถึงหน้าที่และความรบัผิดชอบตอ่ตวั
เอง

ชีวติกับความหลากหลายทางวฒันธรรม
การย้ายไปอยู่ตา่งประเทศ เป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวติครัง้ยิ่งใหญ่ ส�าหรบัทัง้เด็กและ
ผู้ ใหญ่ ดงัน้ันจึงเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัพ่อแม่ที่จะตอ้งสรา้ง สภาพแวดล้อมที่มั่นคง
และปลอดภัยให้กับเด็ก เพราะจะท�าให้เด็กมี โอกาสที่ดี ในอนาคต

โดยมากพ่อแม่จะเป็นผู้ตดัสินใจ ในการย้ายหรอือพยพครอบครวัออกจากประเทศ ทุก
คนในครอบครวัอาจเศรา้ใจที่ ไดจ้ากมา อาจเป็นเรือ่งยากส�าหรบัพ่อแม่ที่จะเข้าใจวา่เด็ก 
ๆ ก็เสียใจเหมือนกัน แตเ่ด็กอาจจะด�าเนินชีวติตอ่ไปไดง้่ายกวา่ผู้ ใหญ่ ถึงแม้วา่พวกเขา
จะมีความทรงจ�าของตวัเอง และยังห่วงหาอาลัยถึงคนข้างหลังที่ประเทศบ้านเกิด

อยู่อุ่นใจในทัง้สองวฒันธรรม

เด็กส่วนใหญ่มักจะไม่อยากเลือกเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง บ่อยครัง้ที่พวกเขาจะอยากได้
ทัง้สองอย่าง พวกเขาอยากจะรูสึ้กอุ่นใจ เมื่ออยู่ ในสองวฒันธรรม น่ันไม่ไดห้มายความ
วา่พวกเขาเลือกที่จะตดัพืน้เพเดมิของตวัเองทิง้ไป แตอ่าจจะหมายความถึงชีวติที่มี
คณุคา่มากขึน้ตา่งหาก

บทบาทท่ีเปล่ียนไป
เมื่อย้ายมาอยู่ ใหม่ ในอีกประเทศหน่ึง บทบาทเดมิของคณุที่เคยมี ในครอบครวัก็อาจ
เปลี่ยนไป บทบาทในครอบครวัน้ัน อาจจะมีความแตกตา่งกันอย่างมากมายระหวา่ง
สวเีดนและประเทศบ้านเกิด ในสวเีดนส่วนมากแล้ว ทัง้ชายและหญิงจะรว่มกันตดัสิน
ใจในเรือ่งที่ส�าคญัของครอบครวั

เด็ก ๆ จะเรยีนรูเ้กี่ยวกับวฒันธรรม และสังคมของสวเีดนไดเ้รว็ ผู้ ใหญ่อาจจะตอ้ง
พึ่งพาบุตรของตนในการเข้าสังคม ซ่ึงอาจ น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครวั
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การเป็นอิสระของเยาวชน
การเป็นอิสระหมายถึง การแยกตวัเองออกจากความเกี่ยวพันใด ๆ เยาวชนในช่วงวยัรุน่
จะเริม่แยกตวัเป็นอิสระจากพ่อแม่ พวกเขาอยากเริม่พึ่งพาตวัเอง พ่อแม่มีหน้าที่ช่วย
ประคบัประคองบุตร ในการเดนิทางก้าวสู่ โลกของผู้ ใหญ่ ดงัน้ันการเข้าใจสังคมสมัย
ใหม่จึงเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัพ่อแม่ ส่ิงส�าคญัก็คอืการหาจุดที่เหมาะสม ในการตัง้กฎ
เกณฑ์หรอืก�าหนดขอบเขตให้กับเด็ก ในขณะเดยีวกันก็จะตอ้งให้เด็กจะตอ้งพัฒนาตวั
เองในประเทศใหม่

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครวั
ครอบครวัที่มีบุตรมีสิทธิ์ขอ เงินช่วยเหลือส�าหรบัที่อยู่อาศัย (bostadsbidrag) เงิน
ทดแทนส�าหรบัผู้มีบุตร/ผู้ปกครอง (föräldrapenning) เงินสงเคราะห์เลีย้งดบูุตร 
(underhållsstöd) และเงินสงเคราะห์เลีย้งดบูุตรพิเศษ (vårdbidrag) จากส�านักงาน
ประกันสังคม ทุกครอบครวัที่มีบุตรในสวเีดน จะไดร้บัเงินสงเคราะห์บุตร (barn-

bidrag) เงินช่วยเหลือส�าหรบัที่อยู่อาศัย จะให้ส�าหรบัผู้ที่มีรายไดน้้อยไม่พอคา่ใช้จ่าย 
เงินสงเคราะห์เลีย้งดบูุตรพิเศษ จะจ่ายให้กับผู้มีบุตรที่ทุพพลภาพ

การประกันตนส�าหรบัผู้มีบุตร/ผู้ปกครอง
การประกันตนส�าหรบัผู้มีบุตรหรอืผู้ปกครองน้ัน ท�าให้พ่อแม่สามารถลางานเพื่อเลีย้ง
บุตรได ้เงินทดแทนส�าหรบัผู้มีบุตร/ผู้ปกครองน้ัน เป็นการช่วยเหลือทางการเงินแก่พ่อ
แม่ที่อยู่บ้านเลีย้งบุตรในช่วงแรก

ภาพ: Colourbox 
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คณุมีสิทธิ์ ไดร้บั เงินทดแทนส�าหรบัผู้มีบุตรเป็นเวลา 480 วนั โดยใน 390 วนัแรกน้ัน
คณุจะไดร้บัเป็นจ�านวน 80 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืน ส่วนอีก 90 วนัที่เหลือคณุจะได้
รบั 180 โครนตอ่วนั ผู้ปกครองที่มีรายไดน้้อย หรอืไม่มีรายไดเ้ลยมีสิทธิ์ ไดร้บั 180 โครน
ตอ่วนัเป็นเวลา 480 วนัดว้ยกัน

คณุสามารถไดร้บั เงินทดแทนส�าหรบัผู้มีบุตรไดเ้ช่นกัน หากบุตรของคณุป่วย ซ่ึงเรยีก
วา่ tillfällig föräldrapenning (เงินทดแทนช่ัวคราวส�าหรบัผู้มีบุตร) หรอื vård av barn 
(VAB) โดยคณุจะไดร้บัเป็นจ�านวน 80 เปอรเ์ซ็นตข์องเงินเดอืน คณุสามารถใช้สิทธิ์น้ี
ไดสู้งสุด 120 วนัตอ่ปี พ่อของเด็กแรกเกิดมีสิทธิ์ ไดร้บั เงินทดแทนช่ัวคราวส�าหรบัผู้มี
บุตร 10 วนั

ตวัเลขอ้างอิงจากปี 2011

ลดจ�านวนช่ัวโมงการท�างาน
ผู้ที่มีบุตรอายุต�า่กวา่ 8 ปี หรอืที่ยังไม่จบโรงเรยีนชัน้ปีที่ 1 จะมีสิทธิ์ลดจ�านวนช่ัวโมง
การท�างานให้น้อยลง หมายความวา่ คณุมีสิทธิ์ท�างาน 6 ช่ัวโมงแทน 8 ช่ัวโมงตอ่วนั 
เป็นตน้

การคุ้มครองการจ้างงาน	
กฎหมายห้ามมิ ให้นายจ้างเลือกปฏิบัต ิในการรบัสตรตีัง้ครรภ์เข้าท�างาน ทัง้ยังรวมถึง
ห้ามมิ ให้เลิกจ้างอันเน่ืองมาจาก สาเหตกุารตัง้ครรภ์อีกดว้ย

เงินสงเคราะห์บุตร	และ	เงินเสรมิกรณีมีบุตรหลายคน	
ส�านักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่เด็กทุกคน โดยจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์บุตรจ�านวนแรก ให้หน่ึงเดอืนหลังจากคลอดหรอืหน่ึงเดอืน หลังจากย้ายมา
อยู่สวเีดน เงินสงเคราะห์บุตรน้ัน จะจ่ายให้จนกวา่เด็กจะอายุครบ 16 ปีบรบิูรณ์ เงิน
เสรมิกรณีมีบุตรหลายคนน้ัน จะจ่ายให้ผู้ที่มีบุตรสองคนขึน้ไป จ�านวนเงินเสรมิที่จะได้
รบัน้ันขึน้อยู่กับวา่คณุมีบุตรกี่คน

เงินสงเคราะห์บุตรน้ัน จะจ่ายให้ประมาณช่วงวนัที่ 20 ของทุกเดอืน คณุตอ้งจ่ายภาษี
ใด ๆ ส�าหรบัเงินสงเคราะห์บุตร หรอืเงินเสรมิกรณีมีบุตรหลายคน

เงินช่วยเหลือส�าหรบัท่ีอยู่อาศยัส�าหรบัครอบครวัท่ีมีบุตร	
ผู้มีบุตรมีสิทธิ์ที่จะรอ้งขอ เงินช่วยเหลือส�าหรบัที่อยู่อาศัย โดยที่คณุจะตอ้งอยู่อาศัย 
และแจ้งลงทะเบียนราษฏร์ ในสวเีดน คณุถึงจะมีสิทธิ์ ไดร้บัเงินช่วยเหลือน้ี คณุจะได้
รบัเป็นเงินจ�านวนเท่าไรน้ัน ขึน้อยู่กับวา่ในครอบครวัคณุมีสมาชิกอยู่กี่คน นอกจากน้ี
ยังขึน้อยู่กับราคาคา่เช่าและรายไดข้องคณุอีกดว้ย
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กฎหมายสวสัดกิารสังคม 
หน่ึงในหน้าที่ที่ส�าคญัที่สุด ของส�านักงานสวสัดกิารสังคม คอื การดวูา่เด็กและเยาวชน
ไดร้บัการเลีย้งด ูให้เจรญิเตบิโตอย่างปลอดภัย ถ้าคณุมีปัญหาในครอบครวั คณุสามารถ
ตดิตอ่ ส�านักงานสวสัดกิารสังคม หรอืศนูย์ ให้ค�าปรกึษาครอบครวั ในเขตเทศบาลที่
คณุอยู่ เพื่อขอความช่วยเหลือได ้หากคณุมีบุตรในวยัเรยีน คณุสามารถพูดคยุกับแผนก
สุขภาพนักเรยีน เพื่อขอความช่วยเหลือไดเ้ช่นกัน ทางส�านักงานบรกิารสวสัดกิารสังคม
จะให้ความช่วยเหลือตา่ง ๆ หลายรปูแบบ อาทิ เป็นตน้วา่ การอบรมผู้ปกครอง การ
ปรกึษา kontaktperson (ผู้ประสาน) ส�าหรบัเยาวชน หรอื kontaktfamilj (ครอบครวั
ประสาน) ส�าหรบัเด็ก

เมื่อบุคลากรของโรงเรยีน หรอืสถานพยาบาลสงสัยวา่ เด็กอาจถูกท�ารา้ยทางรา่งกายหรอื
จิตใจ จะตอ้งท�าเรือ่งแจ้งไปยังส�านักงานสวสัดกิารสังคม ซ่ึงเรยีกวา่ anmälningsplikt 
(หน้าที่ ในการแจ้งรอ้งเรยีน) ทุกคนที่ท�างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ ในการ
แจ้งหรอืรอ้งเรยีน

ส�านักงานสวสัดิการสงัคมท�าอะไรได้บ้าง
เมื่อไดร้บัค�าแจ้งหรอืรอ้งเรยีน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก ทางส�านักงานสวสัดกิาร
สังคมจะตอ้งท�าการตรวจสอบ และด�าเนินการสอบสวน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการและสถาบันของรฐัทุกแห่ง จะตอ้งแจ้งเมื่อเด็กถูกละเมิดสิทธิ ถึงแม้วา่
ประชาชนทุกคน จะไม่มีหน้าที่ ในการแจ้ง แตถ่ือวา่คณุเป็นพลเมืองดหีากพบเห็นเด็ก
ถูกท�ารา้ยแล้วแจ้งรอ้งเรยีน เมื่อคณุแจ้งรอ้งเรยีนในนามของบุคคลธรรมดา คณุมีสิทธิ์
ระบุเป็นบุคคลนิรนามก็ได ้น่ันหมายความวา่ คณุไม่จ�าเป็นตอ้งเปิดเผยช่ือของตวัเอง

การที่ทางสวสัดกิารสังคม จะแยกตวัเด็กไปจากพ่อแม่น้ัน เกิดขึน้ไม่บ่อยนัก ทาง
สวสัดกิารสังคม จะตอ้งหาทางแก้ ไขปัญหารว่มกันกับครอบครวัก่อนเสมอ เหนืออื่นใด
เด็กควรจะไดอ้ยู่ดว้ยกัน กับพ่อแม่ของตวัเอง

การบรกิารดแูลเด็ก (Barnomsorg)
การบรกิารดแูลเด็ก เป็นการเรยีกสถานที่รบัเลีย้ง หรอืรบัฝากดแูลเด็กตอนที่ผู้ปกครอง
ไปท�างานหรอืเรยีน เป็นตน้วา่ โรงเรยีนอนุบาล สถานรบัเลีย้งเด็กตามบ้าน หรอืศนูย์
นันทนาการนอกเวลาเรยีน เมื่อผู้ปกครองท�างานหรอืเรยีน เด็กมีสิทธิ์ที่จะไดร้บัการดแูล 
ผู้ปกครองที่ก�าลังหางาน หรอืลางานเพื่อเลีย้งบุตรอีกคนหน่ึง อาจมีสิทธิ์ขอฝากให้ดแูล
เด็กได ้เทศบาลทุกแห่งจะมีการบรกิารดแูลเด็กของเทศบาล และยังมีการบรกิารดแูล
เด็กของราษฏร ์และเอกชนดว้ย

เด็กอายุระหวา่ง 1 ถึง 5 ขวบ มีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงเรยีนอนุบาล หรอืสถานรบัเลีย้งเด็ก
ตามบ้าน หากคณุเป็นผู้ที่ก�าลังหางาน หรอือยู่บ้านเลีย้งบุตรคนเล็ก เด็กมีสิทธิ์ที่จะไป
อนุบาลประมาณ 3 ช่ัวโมงตอ่วนัหรอื 15 ช่ังโมงตอ่สัปดาห์
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ภาพ: Colourbox 

โรงเรยีนอนุบาล	(dagis)
โรงเรยีนอนุบาลเรยีกอีกอย่างวา่ dagis (ศนูย์รบัเลีย้งเด็กก่อนวยัเรยีน) เป็นสถานที่รบั
เลีย้งเด็กอายุระหวา่ง 1 ถึง 5 ขวบในช่วงกลางวนั ก่อนที่เด็กจะเริม่เข้าเรยีน ชัน้เตรยีม
ประถม หรอืชัน้ปีที่ 1 (förskoleklass)

โรงเรยีนอนุบาลหลายแห่ง มีวธิีการสอนแบบพิเศษ เพื่อให้เด็กเรยีนรูส่ิ้งตา่ง ๆ โรงเรยีน
อนุบาลน้ัน มีหลักสูตรการเรยีนการสอนดว้ยเช่นกัน โดยระบุไวด้ว้ยวา่เด็กควรจะเรยีน
รูอ้ะไรบ้าง โรงเรยีนอนุบาลทุกแห่ง จะท�างานตามหลักสูตรการเรยีนการสอนแกนกลาง
ของสวเีดน แตอ่าจมีรปูแบบวธิีการ ในการให้ความรูแ้ก่เด็กที่ตา่งกันออกไป เช่น แบบ 
Montessori แบบ Reggio Emilia และแบบ Waldorf เป็นตน้

การสอนและดูแลเด็ก
การสอนและดแูลเด็ก (pedagogisk omsorg) หรอื สถานรบัเลีย้งเด็กตามบ้าน 
(familjedaghem) เป็นโรงเรยีน หรอืโรงเรยีนอนุบาล ที่จัดการเรยีนการสอนที่บ้าน ซ่ึง
เด็กอายุระหวา่ง 1 ถึง 12 ปี สามารถเข้าเรยีนได้

โรงเรยีนอนุบาลแบบเปิด
เทศบาลบางแห่ง มี โรงเรยีนอนุบาลแบบเปิด โดยคณุไปโรงเรยีนน้ีดว้ยกันกับบุตรได้
หากยังไม่มีที่เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล

ชัน้เตรยีมประถม/förskoleklass	(ส�าหรบัเด็กหกขวบ)
เด็กทุกคนจะไดเ้ข้าเรยีนชัน้น้ี ในปีที่เด็กมีอายุครบ 6 ปี ชัน้เตรยีมประถมจะเป็นการ 

เตยีมความพรอ้มให้เด็ก ก่อนที่จะไปเริม่เรยีนชัน้ปีที่ 1 ของโรงเรยีนศึกษาภาคบังคบั
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ศูนย์นันทนาการนอกเวลาเรยีน	(ยามวา่ง)
เด็กอายุระหวา่ง 6 ถึง 12 ปี มีสิทธิ์ที่จะไปศนูย์นันทนาการ ฯ ในยามวา่งก่อนหรอืหลัง
เลิกเรยีน ผู้ปกครองจ�าเป็นตอ้งท�างานหรอืเรยีน จึงจะฝากเด็กไวท้ี่ศนูย์นันทนาการ ฯ 
ได ้ศนูย์นันทนาการ ฯ น้ีมักจะอยู่ที่เดยีวกับโรงเรยีน

เด็กระหวา่ง 10 ถึง 12 ปี สามารถไปยังศนูย์นันทนาการ ฯ แบบเปิดได้

ความรว่มมือกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีความส�าคญั ในการบรกิารดแูลเด็ก เป็นผู้ที่รูจ้ักบุตรของตนเองดทีี่สุด เมื่อ
เด็กจะเริม่เข้าโรงเรยีนอนุบาล หรอืสถานที่รบัเลีย้งเด็ก ผู้ปกครองคนใดคนหน่ึงตอ้งอยู่
ดว้ยกับเด็กจนกวา่เด็กจะรูสึ้กอุ่นใจ ซ่ึงเรยีกวา่เป็นการปรบัตวัก่อนเข้าเรยีน และมักจะ
ใช้เวลาระหวา่ง 2 ถึง 4 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ โรงเรยีนอนุบาล และสถานรบัเลีย้งดเูด็กมักจะเชิญให้ผู้ปกครอง เข้ารบัฟัง
การพัฒนาการของเด็ก (การประชุมผู้ปกครองรายบุคคล) โดยจะบอกวา่เด็กเป็นอย่างไร
บ้าง

การรบัสมัครเข้าเรยีน
เพื่อให้เด็กไดเ้ข้าโรงเรยีนอนุบาล หรอืสถานเลีย้งดเูด็ก คณุจะตอ้งยื่นใบสมัครเข้าเรยีน
ล่วงหน้าให้บุตร หากคณุยื่นใบสมัครล่วงหน้า คณุจะมีโอกาสมากขึน้ ที่บุตรจะไดเ้ข้า
โรงเรยีนอนุบาลใกล้บ้าน โดยอาจจะตอ้งรอสองสามเดอืน ก่อนที่บุตรของคณุจะมีที่
เรยีน 

ภาพ: Colourbox 
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การศึกษาภาคบังคบั/การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
เด็กทุกคนในสวเีดน จะตอ้งไดเ้ข้าเรยีนโรงเรยีนภาคบังคบั 9 ปี ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
การศึกษาของสวเีดนก�าหนด โรงเรยีนภาคบังคบัน้ี เป็นโรงเรยีนส�าหรบัเด็กทุก ๆ คนที่
มีอายุระหวา่ง 7 ถึง 16 ปี แตล่ะปีการศึกษาจะแบ่งเป็นภาค/เทอมฤดใูบไม้รว่ง (höst-
termin) และภาค/เทอมฤดใูบไม้ผลิ (vårtermin)

ในฐานะผู้ปกครองคณุมีสิทธิ์ ที่จะเลือกโรงเรยีนให้บุตรของคณุ สมัครเรยีนให้บุตรโดย
ตดิตอ่กับผู้อ�านวยการของโรงเรยีน ที่คณุให้ความสนใจ เด็กจะไดร้บัการตอบรบัให้เข้า
เรยีนถ้ามีที่วา่ง

ส�าหรบัเด็กที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดส�าหรบัการเข้าเรยีนโรงเรยีนภาคบังคบั จะ
มีโรงเรยีนพิเศษ และโรงเรยีนส�าหรบัผู้บกพรอ่งทางสตปิัญญา โรงเรยีนพิเศษเป็น
โรงเรยีนส�าหรบัเด็ก เช่น หูหนวกหรอืมีความผิดปกตทิางดา้นการไดย้ิน โรงเรยีน
ส�าหรบัผู้บกพรอ่งทางสตปิัญญาน้ี เป็นโรงเรยีนส�าหรบัเด็ก เช่น มีพัฒนาการบกพรอ่ง
ทางสตปิัญญาหรอืออทิสตกิ โรงเรยีนที่กล่าวมาน้ี นักเรยีนจะไดร้บัความช่วยเหลือ ใน
การเรยีนการสอนเป็นพิเศษ 

โรงเรยีนภาคบังคบัทุกแห่งจะปฏิบัตงิาน ตามหลักสูตรการเรยีนการสอนเดยีวกัน 
หลักสูตรการเรยีนการสอนเป็นเอกสารระบุเรือ่งที่เด็กควรเรยีนรู ้และการปฏิบัตงิาน
ของโรงเรยีน

หน้าท่ี ไปโรงเรยีน	(Skolplikt)
หน้าที่ ไปโรงเรยีน หมายความวา่เด็กทุกคนมีหน้าที่ตอ้งไปโรงเรยีน โดยเริม่จากภาคฤดู
ใบไม้รว่งในปีที่เด็กมีอายุครบ 7 ปีบรบิูรณ์ หรอืเมื่อเริม่เรยีนในระดบัชัน้ปีที่ 1

วชิาต่าง	ๆ	ท่ีสอนในโรงเรยีนภาคบังคับ	
วชิาเป็นความรู้ ในเรือ่งตา่ง ๆ ที่นักเรยีนจะไดเ้รยีน เช่น วชิาคณิตศาสตร ์วชิาภาษา
สวเีดน เป็นตน้ แตล่ะวชิาจะมีประมวลรายวชิา ซ่ึงจะระบุวา่นักเรยีนควรบรรลุเกณฑ์
การเรยีนรูอ้ะไรบ้างเมื่อเรยีนจบ

เพศศกึษาและความสมัพันธ์
โรงเรยีนของสวเีดน จะมีการเรยีนสอนเกี่ยวกับ วชิาเพศศึกษาและความสัมพันธ์ วชิาน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการเรยีนการสอน สวเีดนมีการสอนวชิาน้ีมานานกวา่ 50 ปี

ผลการเรยีน
ตัง้แตภ่าคฤดใูบไม้รว่งปี 2012 เป็นตน้ไป นักเรยีนจะไดร้บัผลการเรยีนของแตล่ะภาค
เรยีน โดยเริม่จากระดบัชัน้ปีที่ 6 ในเทอมสุดท้ายของชัน้ปีที่ 9 นักเรยีนจะไดร้บัใบรบั
รองส�าเรจ็การศึกษาภาคบังคบั

นับตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2011 เป็นตน้ไป จะเริม่น�ากฎใหม่มาใช้ ในการวดัระดบั
คะแนนผลการเรยีน นักเรยีนของโรงเรยีนภาคบังคบั โดยจะไดผ้ลคะแนนการเรยีน 
(เกรด) A B C D และ F ผลคะแนน F หมายถึง นักเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ของวชิาน้ัน 
ผลคะแนนสูงสุดคอื A กรมการศึกษา (Skolverket) เป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์วธิีการให้
คะแนน กรมการศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงของรฐั

ก่อนหน้าวนัที่ 1 กรกฎาคม 2011 น้ัน นักเรยีนเคยไดร้บั ผลคะแนนการเรยีนแบบ ผ่าน 
คอื G ด ีคอื VG ดมีาก คอื MVG ผลคะแนนไม่ผ่าน คอื IG ซ่ึงหมายถึงนักเรยีนไม่ผ่าน
ในวชิาน้ัน ๆ
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การเรยีนการสอนภาษา
หากวา่ผู้ปกครองคนใดคนหน่ึง หรอืทัง้คู่ ใช้ภาษาอื่นที่ ไม่ ใช้สวเีดนเป็นภาษาแม่ และ
ถ้าใช้ภาษาน้ันพูดคยุกันที่บ้าน เด็กมีสิทธิ์ที่จะไดร้บัการสอนภาษาน้ัน ๆ ดว้ย เรยีก
วา่ modersmålsundervisning (การเรยีนการสอนภาษาแม่) นักเรยีนที่มีภาษาอื่น
เป็นภาษาแม่มีสิทธิ์เรยีนวชิา svenska som andra språk (วชิาภาษาสวเีดนเป็นภาษา
ที่สอง) ไดเ้ช่นกัน ซ่ึงเป็นวชิาส�าหรบัทัง้นักเรยีนที่เริม่ เรยีนใหม่ หรอืนักเรยีนที่ยัง
สามารถส่ือสารสวเีดนได้ ไม่มากนัก

ชัน้เตรยีมภาษา	(Förberedelseklass)
ส�าหรบัเด็กที่มาอยู่ ใหม่ ในสวเีดน มีชัน้เตรยีมภาษา โดยนักเรยีนจะไดร้บัการฝึกฝน
ภาษาสวเีดน และการเรยีนการสอนวชิาตา่ง ๆ

ชัน้เตรยีมภาษาจะฝึกปรอืความรูเ้ พื่อให้นักเรยีนสามารถเข้าเรยีนในโรงเรยีนภาคบังคบั
ปกติได้ โดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้การเรยีนการสอนจะแตกตา่งกันออกไป ส�าหรบั
นักเรยีนแตล่ะคน ขึน้อยู่กับอายุ ภาษาแม่และความรูด้ัง้เดมิ ชัน้เตรยีมภาษาน้ีมีการ
จัดการเรยีนการสอนในเขตเทศบาลหลายแห่งของสวเีดน

ภาพ: Colourbox 
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ภาพ: Mikael Jönsson 

งานอนามัยโรงเรยีน	(Skolhälsovård)
เป็นการให้บรกิารดา้นสุขภาพอนามัยแก่นักเรยีนทุกคนในโรงเรยีนอนุบาล โรงเรยีนภาค
บังคบัและมัธยมศึกษาตอนปลาย งานอนามัยโรงเรยีน จะมีแพทย์และพยาบาลดแูล 

ตามโรงเรยีนยังมีบุคลากร ที่ท�างานดา้นสุขภาพของนักเรยีนทั่วไปดว้ย ซ่ึงก็คอื คณะ
ผู้ดแูลสุขภาพนักเรยีน คณะผู้ดแูล ฯ จะท�างานรว่มกันระหวา่ง ครทูี่ปรกึษา พยาบาล
ประจ�าโรงเรยีน ผู้อ�านวยการ ครกูารศึกษาพิเศษ รวมทัง้บรรดาครแูละอาจารย์ เพื่อส่ง
เสรมิสุขภาพของเด็กนักเรยีนให้ดขีึน้

นักเรยีนโรงเรยีนภาคบังคบัจะไดร้บัอะไรบ้าง

• การเรยีนการสอนฟรี

• หนังสือและสมุดกระดาษตา่ง ๆ ฟรี

• อาหารกลางวนัฟรี

• หากนักเรยีนมีความจ�าเป็นจะมีบรกิารรถรบั-ส่งไปโรงเรยีนฟรี

การศึกษาระดบัมัธยมตอนปลาย  
(Gymnasium)  
นักเรยีนจะเป็นผู้ตดัสินใจเอง วา่จะเรยีนตอ่ในระรบัดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืไม่ 
การศึกษาในระดบัน้ีไม่มีคา่ใช้จ่าย เยาวชนที่มีอายุระหวา่ง 16 ถึง 20 ปีสามารถเข้าเรยีน
ตอ่ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายน้ีได ้หากจบการศึกษาภาคบังคบัแล้ว

ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายน้ี นักเรยีนจะไดร้บัความรูท้ี่จ�าเป็นส�าหรบัการศึกษา
ตอ่ อาทิเช่น ระดบัมหาวทิยาลัย การรบัเข้าเรยีนในหลักสูตรส่วนกลาง (nationellt 
program) ระดบัมัธยมศึกษาปลายไดน้ั้น นักเรยีนจะตอ้งเรยีนผ่านเกณฑ์วชิาภาษา
สวเีดน หรอืวชิาภาษาสวเีดนเป็นภาษาที่สอง วชิาคณิตศาสตร ์และวชิาภาษาอังกฤษ 
จากน้ันนักเรยีนยังจะตอ้งมีผลการเรยีน ที่ผ่านเกณฑ์อย่างอย่างน้อยอีก 5 วชิา เพื่อที่
จะท�าให้เข้าเรยีนในหลักสูตรส่วนกลางน้ีได ้หลักสูตรส่วนกลางระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีหลายหลักสูตรดว้ยกัน การก�าหนดผลการเรยีนผ่านเกณฑ์ ในวชิาตา่ง ๆ น้ันจะ
ขึน้อยู่กับหลักสูตรที่นักเรยีนเลือก
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ส�าหรบันักเรยีนที่มีผลการเรยีน ไม่ผ่านเกณฑ์วชิาดงักล่าว สามารถเรยีนในหลักสูตร
เบือ้งตน้ (introduktionsprogram) หลักสูตรน้ี จะช่วยให้สามารถเรยีนเข้าเรยีนตอ่ใน
หลักสูตรอื่น ๆ ได ้แตล่ะวชิาของการศึกษามัธยมตอนปลายน้ัน มีประมวลรายวชิา
ซ่ึงระบุวา่ นักเรยีนจะมีความรูค้วามสามารถอะไรบ้าง สามารถท�าอะไรไดบ้้างเมื่อเรยีนจบ 
การศึกษาระดบัน้ี จะใช้ระบบวดัผลการเรยีน แบบเดยีวกับการศึกษาภาคบังคบั

นักเรยีนที่ก�าลังเรยีนในชัน้ปีสุดท้าย ของโรงเรยีนภาคบังคบั สามารถสมัครเรยีน
โรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรที่อยากเรยีนได ้ในใบสมัครน้ัน
นักเรยีนตอ้งเลือกโรงเรยีนและหลักสูตรตา่ง ๆ ไวห้ลาย ๆ อันดบั เพราะความไม่
แน่นอน วา่โรงเรยีนที่เลือกเป็นอันดบัแรก น้ันจะมีที่ ให้เรยีนหรอืไม่

การเลือกหลักสูตรและโรงเรยีน
ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักสูตรในตา่ง ๆ มากมายให้เลือกสมัครเรยีน ตาม
โรงเรยีนภาคบังคบัจะมี ครแูนะแนวที่สามารถช่วยนักเรยีนเลือกได้

การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายส�าหรบันักเรยีนท่ี ใช้ภาษา
สวเีดนเป็นภาษาท่ีสอง
การมีความรูภ้าษาสวเีดนเป็นอย่างดก็ีมีความส�าคญั ส�าหรบัเรยีนตอ่ในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาลบางแห่ง จะมีวชิาเฉพาะส�าหรบันักเรยีนที่เพิ่งย้ายมาอยู่
สวเีดนอาจจะเป็นวชิาภาษาเบือ้งตน้ ซ่ึงเป็นการเรยีนภาษาสวเีดนควบคู่ ไปกับวชิาอื่น 
ๆ โดยตดิตอ่ไปทางเทศบาล เพื่อหาแนวทางความเป็นไปไดอ้ื่น ๆ

โรงเรยีนและประชาธิปไตย
โรงเรยีนในสมัยก่อน
โรงเรยีนในสวเีดน ได้ ไปเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นับตัง้แตช่่วงกลางศตวรรษที่ 19 สมัย
ก่อนน้ันกฎเกณฑ์ของโรงเรยีนคอ่นข้างเข้มงวด ครมูีสิทธิ์เฆี่ยนตนัีกเรยีน หรอืที่เรยีก
วา่ aga จนถึงปี 1958

นักเรยีนไม่เรยีกครดูว้ยสรรพนาม “du” หรอืเรยีกช่ือ แตจ่ะเรยีกครวูา่ “fröken” หรอื 
“magistern” ตัง้แตเ่ริม่เรยีนปีแรกนักเรยีนจะไดร้บัสมุดพก ซ่ึงแสดงผลการเรยีนและ
ความประพฤตขิองนักเรยีนในโรงเรยีน นักเรยีนคนใดที่เรยีนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์สองหรอื 
สามวชิาจะถูกบังคบัให้เรยีนซ�า้ชัน้

โรงเรยีนในสมัยปัจจุบัน
ปัจจุบันน้ีเรามี โรงเรยีนประชาธิปไตย ที่ซ่ึงนักเรยีนสามารถเรยีนรูท้ี่จะคดิ และตดัสินใจ
เอง เกี่ยวกับการเรยีนการสอน โดยมีครเูป็นผู้น�า แตค่วามสัมพันธ์ระหวา่งนักเรยีนและ
ครจูะความเสมอภาคกัน
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โรงเรยีนของสวเีดน จะยึดหลักคา่นิยมพืน้ฐาน ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาต ิคา่นิยมพืน้ฐาน เป็นเรือ่งเกี่ยวกับวธิีที่ึเรา ควรปฏิบัตติอ่กันในฐานะ
เด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ 

หมายความ จะไม่มีผู้ ใดถูกละเมิดสิทธิ ในโรงเรยีนในสวเีดน เด็กหญิงและเด็กชายมี
โอกาสเท่าเทียมกันในเลือกและพัฒนา นักเรยีนสามารถมีส่วนรว่ม ในการจัดการศึกษา
โดยการเข้าการประชุมนักเรยีน และสภานักเรยีน

โรงเรยีนและครอบครวั	
การมีส่วนรว่มตดัสินใจของผู้ปกครอง ตอ่การบรหิารงานของโรงเรยีนเป็นเรือ่งที่ส�าคญั
ในสวเีดน ผู้ปกครอง คณะคร ูและนักเรยีนควรรว่มมือกัน ผลักดนัให้ โรงเรยีนบรรลุผล
ดทีี่สุดเท่าที่จะท�าได้

ภาพ: Colourbox 
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ในแตล่ะภาคเรยีน ทางโรงเรยีนจะการจัดประชุมผู้ปกครองรายบุคคล (utvecklingssa-
mtal) การประชุม ฯ น้ี เป็นการพบปะระหวา่งผู้ปกครอง และครใูนบรรยากาศ 
สบาย ๆ ซ่ึงเป็นโอกาสดทีี่จะไดพู้ดคยุกันวา่ นักเรยีนจ�าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือใน
ดา้นบ้าง และนักเรยีนมีการพัฒนาการเรยีนรูเ้ป็นอย่างไร ในระหวา่งการประชุมน้ีครจูะ
เขียนแผนพัฒนาการรายบุคคลหรอื IPU หากคณุไม่ไดพู้ดภาษาสวเีดนเป็นภาษาแม่ 
คณุมีสิทธิ์ก็จะใช้บรกิารล่าม

นอกจากน้ีโรงเรยีน จะจัดวนันัดพบผู้ปกครองขึน้ดว้ย ซ่ึงผู้ปกครองสามารถรว่มตดัสิน
ใจในเรือ่งตา่งๆที่เกิดขึน้ในโรงเรยีน

ในฐานะผู้ปกครอง ทางโรงเรยีนมีความยินด ีที่คณุจะตามบุตรไปโรงเรยีน เพื่อดู
วา่โรงเรยีนมีการด�าเนินงานอย่างไร และบุตรของคณุเป็นอย่างไรบ้าง คณุสามารถ
โทรศัพท์ถึงคร ูและผู้อ�านวยการเพื่อสอบถามพูดคยุ เกี่ยวกับบุตรของคณุไดเ้ช่นกัน
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รฐัสภาสวเีดน ภาพ: Melker Dahlstrand

6. การเมืองการปกครองของ
ประเทศสวเีดน
 สารบัญ

 ความเป็นมาของประชาธิปไตย

 พัฒนาการประชาธิปไตยในสวเีดน

 ระบอบประชาธิปไตยในสวเีดน

 สหภาพยุโรป

 การบรหิารงานสาธารณะ 

 ประชาธิปไตยในชีวติประจ�าวนั

 แนวคดิทางการเมืองและพรรคการเมือง

 บทบาทและการมีส่วนรว่มทางการเมือง

 ระบบตลุาการในสวเีดน

 ศาล

 การเปิดเผยข้อมูลทางราชการและการรกัษาความลับ

 สินบนและการตดิสินบน
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ความเป็นมาของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย คอืระบบการเมืองที่มีการเลือกตัง้ทั่วไปอย่างเสร ี
ค�าวา่ demokrati (ประชาธิปไตย) มาจากค�าวา่ demos ในภาษากรกี ซ่ึงหมายถึง 
ประชาชน และ kratein หมายถึงการปกครอง ระบบประชาธิปไตยน้ัน มีประวตัคิวาม
เป็นมายาวนานตัง้แตยุ่คก่อนครสิตศักราช เมื่อ 500 ปีก่อนครสิตกาลมีการก่อตัง้ระบบ
ประชาธิปไตยในอาณาจักรกรกีโบราณ แตเ่ฉพาะพลเมืองชายเท่าน้ันที่มีสิทธิ์ ในการ
ออกเสียงเลือกตัง้

ยุโรปส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใตอ้�านาจ ของจักรวรรดิโรมันเป็นเวลายาวนาน จักรวรรดิ

โรมัน มีการเลือกตัง้ผู้น�าในบางสมัย แตอ่ย่างไรก็ดเีฉพาะพลเมืองชายเท่าน้ัน ที่มีสิทธิ์

ลงคะแนนเลือกตัง้ได้ ในสมัยน้ัน ในปีครสิตศักราช 380 ครสิตศาสนาไดก้ลายมาเป็น

ศาสนาที่ ใหญ่สุดในจักรวรรดิโรมัน ซ่ึงในยุคน้ีกษัตรยิ์ และจักรพรรดอิ้างวา่ พวกตนได้

รบัอ�านาจจากพระเจ้าไม่ ใช่จากประชาชน

 

ช่วงยุคเรอืงปัญญาในศตวรรษที่ 17 และ 18 ประชาชนเริม่วพิากษ์วจิารณ์ ศาสนจักร 

และผู้มีอ�านาจในสังคมมากขีน้ เหตกุารณ์ที่นับวา่ส�าคญั คอื การปฎิวตัฝิรัง่เศสในปี 

ค.ศ. 1789 เมื่อประชาชนฝรัง่เศสพากันก่อกบฏตอ่ตา้นกษัตรยิ์

Charles Louis de Montesquieu เป็นนักปรชัญาชาวฝรัง่เศสคนหน่ึงของสมัยน้ัน เขา

มีแนวคดิวา่หากแบ่งแยกอ�านาจการปกครองออกจากกัน แล้วจะท�าให้เกิดดลุยภาพมาก

ขึน้ โดยอ�านาจสามฝ่ายที่วา่น้ัน คอื อ�านาจนิตบิัญญัต ิอ�านาจบรหิาร และอ�านาจตลุาการ
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พัฒนาการประชาธิปไตยในสวเีดน
รฐับัญญัติวา่ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ		
(Regeringsformen)	ปี	1809	
สวเีดนไดร้บัอิทธิพลจากแนวความคดิของนักปรชัญา Montesquieu 
ในปี 1809 สวเีดนออกรฐัธรรมนูญฉบับใหม่ ซ่ึงไดแ้บ่งแยกอ�านาจออกจากกัน
โดยกษัตรยิ์ ไม่มีอ�านาจแตเ่พียงผู้เดยีวอีกตอ่ไป ซ่ึงอ�านาจน้ันไดแ้บ่งออกเป็น 4 อ�านาจ
แทนดงัน้ี

• อ�านาจการปกครองเป็นของกษัตรยิ์ โดยจะมีคณะที่ปรกึษาเรยีกวา่  

 statsråd (สภาที่ปรกึษาราชการแผ่นดนิ) และ statssekreterare (คณะเสนาบด)ี

• อ�านาจในจัดสรรงบประมาณจากภาษีอากรเป็นของรฐัสภา (นิตบิัญญัต)ิ

• อ�านาจตรากฎหมายเป็นของระหวา่งกษัตรยิ์และรฐัสภา

• อ�านาจตดัสินคดคีวามเป็นของศาลสูงสุด (ศาลฎีกา)

ในช่วงเวลาเดยีวกัน ประชาชนของสวเีดนมีสิทธิ์เพิ่มมากขึน้ อาทิเช่น เสรภีาพในการ
ตพีิมพ์ และเสรภีาพในการแสดงออก ปี 1866 ไดม้ีการแบ่งรฐัสภาออกเป็นสองส่วนเท่า
กันเรยีกวา่ สองสภา ซ่ีงนับเป็นการวางรากฐานให้สวเีดนเป็นประเทศที่ทันสมัยและ
เป็นประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย	
ประชาธิปไตย หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนของประเทศน้ันๆ เลือกบุคคลที่จะมา
เป็นปากเสียงแทนตนในสภา

เสรภีาพในการตีพิม์และเสรภีาพในการแสดงออก
ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะน�าเสนอแนวคดิ แสดงความคดิเห็นและความรูสึ้กของตนโดย
การพูดและการเขียน

เสรภีาพในการเข้ารว่มสมาคมและการชุมนุม
สิทธิที่จะเข้ารว่ม หรอืรเิริม่จัดตัง้สมาคม เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในระบอบประชาธิปไตย

เสรภีาพในการนับถือศาสนา	
เสรภีาพในการนับถือศาสนา หรอื เสรภีาพทางศาสนา เป็นสิทธิ ในการตดัสินใจไดอ้ย่าง
อิสระหากใครจะปฏิบัตกิิจศาสนา หรอืศาสนกิจ เสรภีาพในการนับถือศาสนาน้ัน ถือเป็น
สิทธิมนุษยชนประการหน่ึง

หลักนิติธรรม	
หลักนิตธิรรม มีความหมายวา่ มนุษย์ทุกคนน้ัน ควรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภาย
ใตก้ฎหมายเดยีวกัน โดยถือวา่บุคคลเป็นผู้บรสุิทธิ์ จนกวา่ศาลจะมีค�าพิพากษาวา่ เขา
หรอืเธอกระท�าผิดจรงิ
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ภาพ: Pawel Flato 

ระบอบประชาธิปไตยในสวเีดน 
สวเีดนเป็นประเทศในระบอบประชาตปิไตยแบบมีผู้แทน น่ันหมายความวา่ ประชาชน
เป็นผู้ ใช้อ�านาจผ่านทางการเลือกพรรค และบุคคลที่มีสิทธิ ในการตดัสินใจเรือ่งส�าคญั
ตา่ง ๆ บุคคลที่ ไดร้บัเลือกเหล่าน้ันเรยีกวา่ นักการเมือง นักการเมืองเป็นผู้ตดัสินใจใน
สภาเทศบาล สภาเทศมณฑล และรฐัสภา

อ�านาจการปกครองในสวเีดนแบ่งไดเ้ป็น 3 ฝ่ายดงัน้ี

• ฝ่ายรฐัสภา มีอ�านาจนิตบิัญญัต ิมีหน้าที่ ในการออกกฎหมาย

• ฝ่ายรฐับาล มีอ�านาจบรหิารประเทศ มีหน้าที่ ในการบังคบัใช้กฎหมาย

• ฝ่ายศาล มีอ�านาจตลุาการ มีหน้าที่ตดัสินคดคีวามโดยใช้กฎหมาย ศาลมีความเป็น 

 อิสระไม่ขึน้ตอ่รฐัสภาและรฐับาล

ทะเนียบรฐับาลสวเีดนตัง้อยู่ที่ตกึ Rosenbad ณ กรงุสตอกโฮล์ม 
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รฐัสภาสวเีดน	(Riksdag) 
รฐัสภามีอ�านาจในการออกกฎหมาย รฐัสภามีสมาชิกผู้แทนจ�านวน 349 คน สมาชิกผู้
แทนคอื บุคคลซ่ึงเป็นตวัแทนที่ ไดร้บัเลือกตัง้ ให้ท�าหน้าที่ภารกิจทางการเมือง จ�านวน
สมาชิกผู้แทนน้ัน จ�าแนกตามพรรคการเมือง และจะท�าการเลือกตัง้ทุก ๆ 4 ปี

รฐับาลสวเีดน
รฐับาลมีอ�านาจในการบรหิารประเทศ หมายความวา่ รฐับาลจะดแูลบรหิารงานประจ�าวนั 
ในเรือ่งเกี่ยวกับการปกครองประเทศ นายกรฐัมนตรเีป็นผู้น�าสูงสุดของรฐับาล  

นายกรฐัมนตร ีเป็นผู้ตดัสินใจวา่จะมอบหมาย ให้รฐัมนตรตีา่ง ๆ รบัผิดชอบงานดา้นใด

รฐัมนตรแีตล่ะคนของรฐับาล จะท�างานประจ�ากระทรวง แตล่ะกระทรวงท�างานในเรือ่ง
ตา่ง ๆ กันกระทรวงศึกษาธิการท�างาน เกี่ยวกับโรงเรยีนและการศึกษา เป็นตน้

ศาล	
ศาลที่มีอ�านาจสูงสุดคอื ศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) และศาลปกครองสูงสุด

รปูแบบการปกครองและกฎหมาย	
สวเีดนมีรปูแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข (ราชาธิปไตย) ซ่ึงหมายความวา่ เราเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุขแห่งรฐั สมเด็จพระราชาธิบดคีารล์ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวเีดน (Carl XVI 
Gustav) ไม่มีอ�านาจใด ๆ ทางการเมืองทัง้สิน้ โดยมีรฐัธรรมนูญปกป้องประชาธิปไตย
ของเรา รฐัธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกวา่กฎหมายอื่นใดทัง้ปวงและการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงกระท�าได้ โดยยาก

รฐัธรรมนูญสวเีดนประกอบดว้ยกฎหมายหลกัหรอืกฎหมายมลูฐาน 4 ฉบบัดว้ยกนัน้ี

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ ปี 1974 (regeringsformen)  

 เป็นบทบัญญัตเิกี่ยวกับระเบียบการบรหิารงานของรฐับาล และการเลือกตัง้ผู้แทน 

 เข้ารฐัสภา

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการตพีิมพ์ ปี 1949 (tryckfrihetsförordningen) เป็น 

 บทบัญญัตเิกี่ยวกับสิทธิ ในการตพีิมพ์ ในสวเีดน ใครจะตพีิมพ์อะไรก็ ไดต้ราบเท่า 

 ที่ ไม่ละเมิดกฎหมาย

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงออก ปี 1991 (yttrandefrihetsgrundlagen)  

 เป็นบทบัญญัตเิกี่ยวกับสิทธิ ในการพูด และการแสดงออกทางวทิยุ โทรทัศน์  

 ภาพยนตร ์หรอืทางอินเตอรเ์น็ต ในสวเีดน ใครอยากจะพูดอะไรก็ ไดแ้ตม่ีข้อ 

 ยกเวน้บางประการ เช่น ห้ามมิ ให้พูดล่วงละเมิดผู้อื่น โดยอาจจะเป็นการพูด 

 พาดพิง ถึงบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรอืกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด

• รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการสืบราชสันตตวิงศ์ ปี 1980 (successionsordningen) เป็น 

 บทบัญญัตเิกี่ยวกับสิทธิ ในการขึน้ครองราชย์ เป็นกษัตรยิ์หรอืราชินีของสวเีดน
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การเลือกตัง้และการลงประชามติ ในสวเีดน	
เมื่อเราตอ้งรว่มกันตดัสินใจเรือ่งส�าคญัตา่ง ๆ ในสวเีดน เราจะมีการเลือกตัง้ หรอืลง
ประชามต ิส�าหรบัการเลือกตัง้ทั่วไปน้ัน ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนรว่มและตดัสินใจโดย
การลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตัง้

การเลือกตัง้ทั่วไป เป็นการเลือกสมาชิกรฐัสภา สมาชิกสภาเทศมณฑล และสมาชิกสภา
เทศบาล โดยจะจัดขึน้ทุก ๆ 4 ปี การเลือกตัง้สมาชิกรฐัสภายุโรปน้ัน จะมีทุก ๆ 5 ปี  
การเลือกตัง้จะจัดขึน้ตรงกับวนัอาทิตย์เสมอ
 
การเลือกตั ้ง่โดยทั่วไปมี 4 แบบดงัน้ี

• การเลือกสมาชิกรฐัสภา

• การเลือกสมาชิกสภาเทศมณฑล 

• การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

• การเลือกสมาชิกรฐัสภายุโรป

การลงประชามติ ในสวเีดน มีรปูแบบที่แตกตา่งกันออกไป เช่น อาจเป็นการลง
ประชามตเิฉพาะเทศบาลของคณุ หรอืเป็นการลงประชามตทิั่วประเทศ

หากเป็นการลงประชามตทิั่วประเทศ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงประชามต ิ
โดยมากมักจะเป็นการลงประชามต ิเกี่ยวกับเรือ่งรฐัธรรมนูญ อาจจะเป็นเรือ่งชีแ้นะ
แนวทางให้แก่รฐัสภาไดเ้ช่นกัน การชีแ้นะ หมายความวา่ เป็นการเลือกลงคะแนน
เสียงเพื่อช่วยให้สมาชิกรฐัสภา ทราบวา่ควรจะตดัสินใจเช่นไร การลงประชามติ ในเขต
เทศบาล เป็นการช่วยสมาชิกสภาเทศบาลตดัสินใจเรือ่งตา่ง ๆ ในเทศบาล

การลงประชามต ิเป็นวาระที่พบไดน้้อยในสวเีดน โดยมีวาระล่าสุดคอืเมื่อปี 2003 ซ่ึง
เป็นการลงประชามตทิัง้ประเทศ โดยเป็นการจัดให้ลงประชามต ิเกี่ยวกับการเปลี่ยนมา
ใช้สกุลเงินยูโรแทนสกุลเงินโครนสวเีดน ผลปรากฎวา่ชาวสวเีดนเลือกที่จะไม่เห็นดว้ย

ภาพ: Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset
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สทิธิ ในการเลือกตัง้	
คณุมีสิทธิ์ ในการเลือกสมาชิกรฐัสภา หากคณุมีสัญชาตสิวเีดน และอายุครบ 18 ปี
บรบิูรณ์

คณุมีสิทธิ์ ในการเลือกสมาชิกรฐัสภายุโรป หากคณุมีอายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์
และเป็นบุคคลผู้มีสัญชาตขิองประเทศ ในสมาชิกสหภาพยุโรป

คณุมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเลือกสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศมณฑล หากคณุ
อายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ และมีช่ืออยู่ ในทะเบียนราษฎรข์องเทศบาลน้ัน ๆ หากคณุไม่ได้
มีสัญชาตสิวเีดน หรอืมีสัญชาตขิองประเทศในสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด ์หรอื
นอรเ์วย์ คณุตอ้งมีช่ืออยู่ ในทะเบียนราษฎร ์ในประเทศสวเีดนตดิตอ่กัน มาเป็นเวลา 3 
ปี ก่อนการเลือกตัง้

ก่อนการเลือกตัง้ ทางส�านักงานการเลือกตัง้ จะส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไปยังผู้ที่
มีสิทธิ์เลือกตัง้ทุกคน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไปยังที่อยู่ตาม
ทะเบียนราษฏร ์ที่บุคคลผู้น้ันมีช่ืออยู่ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้น้ัน คณุจะตอ้งมี
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และบัตรประจ�าตวัประชาชน

หากคณุมีสิทธิ์ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้ลงสมัครรบัเลือกตัง้ 
เพื่อไปท�าหน้าที่ทางการเมืองไดด้ว้ยเช่นกัน หมายความวา่ คณุมีสิทธิ์ ไดร้บัการเลือกให้
เป็นสมาชิกรฐัสภา สมาชิกสภาเทศมณฑล และสมาชิกสภาเทศบาล

เมื่อคณุลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ คณุสามารถเลือกพรรคการเมืองใดก็ได ้ที่คณุให้การ
สนับสนุน คณุยังสามารถกากบาทตามรายช่ือของผู้ลงสมัคร ที่คณุตอ้งการสนับสนุนได้
ดว้ย หรอืวา่เขียนช่ือผู้ลงสมัครคนอื่น ๆ ลงไป ซ่ึงเรยีกวา่ การเลือกตวับุคคล

บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้สีเหลือง เป็นบัตรส�าหรบัการเลือกสมาชิกรฐัสภา ส่วนบัตร
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ส�าหรบัสมาชิกสภาเทศมณฑลน้ัน จะเป็นสีน� ้าเงิน  และบัตร
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ส�าหรบัการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกรฐัสภายุโรป 
จะเป็นสีขาว

คะแนนเสยีงเลือกตัง้ขัน้ต�่า
ส�าหรบัการที่พรรคการเมืองใด ๆ จะสามารถเข้ามาในรฐัสภาไดน้ั้น พรรคการเมือง
น้ันจะตอ้ง ไดร้บั คะแนนเสียงเลือกตัง้อย่างน้อยรอ้ยละ 4 ของคะแนนเสียงเลือกตัง้
ทัง้หมด ส�าหรบัเทศมณฑลหรอืภูมิภาคน้ัน แตล่ะพรรคจะตอ้งไดร้บั คะแนนเสียง
เลือกตัง้อย่างน้อยรอ้ยละ 3 จึงจะสามารถผ่านเข้ามาท�างานได ้การเลือกตัง้ผู้แทนรฐัสภา
ยุโรป ใช้หลักการนับผลคะแนนเสียงเลือกตัง้ เช่นเดยีวกันกับรฐัสภา คอืรอ้ยละ 4 
น่ันเอง แตส่�าหรบัการเลือกตัง้สภาเทศบาล จะไม่ ใช้หลักการน้ี

ในสวเีดนมีพรรคการเมืองบางพรรค ที่ ไม่มีที่น่ังในรฐัสภา แตก่ลับที่น่ังสภาเทศบาล
และสภาเทศมณฑล
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รฐัสภายุโรป

สหภาพยุโรป
สวเีดนเข้ารว่มเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ตัง้แตปี่ 1995 แตส่วเีดนไม่ไดร้ว่มใช้
สกุลเงินเดยีวกับสหภาพยุโรป คอื สกุลเงินยูโร 

EU ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1952 หลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยมีแคเ่พียง 6 ประเทศเท่าน้ัน
ที่เข้ารว่ม EU ก่อตัง้ขึน้เพื่อรกัษาสันตภิาพในยุโรป และส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ
ระหวา่งยุโรปดว้ยกัน

ปัจจุบันน้ี EU มีสมาชิก 27 ประเทศ โดยมี 3 สถาบันส�าคญัที่มีส่วนรว่มผลักดนั ในการ
ออกกฎหมาย ไดแ้ก่ คณะกรรมาธิการยุโรป รฐัสภายุโรป คณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรป 
ทัง้สามสถาบันมีส�านักงานใหญ่ตัง้อยู่ ณ กรงุบรสัเซล ประเทศเบลเยี่ยมและในประเทศ
ลักแซมเบิรก์

ประเทศสมาชิกทัง้ 27 ประเทศให้ความรว่มมือที่ตา่ง ๆ ใน 3 ระดบัดงัน้ี

1.  ระดับเหนือรฐั 
 เป็นมตกิารตดัสินใจที่ประเทศสมาชิกจะตอ้งปฏิบัตติาม ในที่น้ีนับรวมถึงกฎ 
 หมายที่ EU ไดก้�าหนด กฎหมายของ EU อยู่เหนือกฎหมายของประเทศสมาชิก  
 ไดม้ีการตรากฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้ง่ายตอ่การท�าธุรกิจการคา้ การท่องเที่ยว  
 และ การท�างานภายกลุ่มประเทศ EU  
 EU มีศาลของตวัเองเพื่อตรากฎหมายซ่ึงมีช่ือวา่ ศาลยุตธิรรมแห่งสหภาพยุโรป  
 และตัง้อยู่ ในประะเทศลักแซมเบิรก์

2.  ระดับระหวา่งรฐั	 
 เป็นความยินยอมในความรว่มมือกันระหวา่งสมาชิก 27 ประเทศ โดยไม่มีกฎหมาย 
 ก�าหนดเป็นตน้วา่ เมื่อ EU มีมตเิกี่ยวกับนโยบายตา่งประเทศ และการช่วยเหลือ 
 ทางก�าลังทหารมักจะท�ากันในระดบัระหวา่งรฐั

3.  ระดับรฐั 
 ทุก ๆ ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ ในการตดัสินใจตอ่ประเทศของตนเอง แตก่ฎหมาย 
 และข้อก�าหนดตา่ง ๆ ของประเทศน้ัน ๆ ตอ้งสอดคล้องตอ้งกันกับกฎหมายและ 
 ข้อก�าหนดในระดบัสหภาพยุโรป

ภาพ: Colourbox
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การบรหิารงานสาธารณะ
สวเีดนแบ่งการปกครองออกเป็นรฐั เทศมณฑล และเทศบาล

หน่วยงานภาครฐัและบรษัิท	
รฐัสภา รฐับาล และ regeringskansli (ส�านักรฐับาล) องคก์ร และหน่วยงานราชการ 
ของรฐั มีหน้าที่ปฏิบัตงิานเพื่อประเทศ และมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น 
Socialstyrelsen (ส�านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขและสวสัดกิารสังคมแห่งชาต)ิ 
ส�านักงานประกันสังคม และกรมการขนส่ง

เทศมณฑล/ภูมิภาค	
การบรหิารเทศมณฑล จะมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน ซ่ึงเรยีกวา่ สภาเทศมณฑล 
(landstingsfullmäktige) และ คณะกรรมการบรหิารเทศมณฑล (landstingssty-
relser) เทศมณฑลน้ัน เป็นฝ่ายการเมืองของแตล่ะมณฑล ส�าหรบับางมณฑล เช่น 
มณฑล Götaland และมณฑล Skåne จะเรยีกวา่ Regioner (ภูมิภาค) เทศมณฑลมี
อ�านาจตดัสินใจในเรือ่งตา่ง ๆ เช่น การดแูลสุขภาพและการรกัษาพยาบาล รวมถึงการ
ขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น

เทศบาล
เทศบาลบรหิารโดย สภาเทศบาล และคณะกรรมการบรหิารเทศบาล เทศบาลจะดแูล 
โรงเรยีน ห้องสมุด การบรกิารดแูลตามบ้าน หน่วยดบัเพลิง และบรกิารจัดเก็บขยะ 
เป็นตน้

ประชาธิปไตยในชีวติประจ�าวนั 
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะส่งเสรมิ ให้สถานที่ท�างาน โรงเรยีน 
ครอบครวั สมาคม และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร เป็นประชาธิปไตยมากขึน้

การเพิ่มประชาธิปไตยในสถานที่ท�างานน้ัน หมายความวา่ บรษัิทหรอืองคก์รพยายาม
ที่จะให้ลูกจ้างมี ส่วนรว่มคดิเห็นในการท�างาน ทุกคนมีที่จะโอกาสที่จะมีส่วนตดัสินใจ
เกี่ยวกับงานของตน แตอ่ย่างไรก็ตามอ�านาจการตดัสินใจในการท�างานทัง้หมด ยังคง
เป็นของหัวหน้า

การเพิ่มประชาธิปไตยในโรงเรยีน หมายความวา่ มีความพยายามที่จะให้เด็กนักเรยีน ได้
เรยีนรูท้ี่จะคดิวเิคราะห์ และรบัผิดชอบตอ่ความคดิของตนเอง ครไูม่ไช่ผู้ที่ตดัสินใจทุก
อย่าง นักเรยีนสามารถมีส่วนในการวางแผนการเรยีน การสอน

การเพิ่มประชาธิปไตยภายในครอบครวัน้ัน อาจหมายถึง การให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง
และมีความมั่นใจ ผู้ปกครองหลายคน อนุญาตให้เด็กไดม้ีส่วนรว่มในการวางแผน และ
ตดัสินใจเรือ่งภายในครอบครวัดว้ย

หลาย ๆ สมาคมในสวเีดน ไดม้ีการใช้ระบบประชาธิปไตยมานานแล้ว ตวัอย่างเช่น ได้
มีการวางกฎระเบียบ วา่การประชุมควรเป็นไปในทิศทางใด ถือเป็นเรือ่งที่ส�าคญัส�าหรบั
สมาชิกทุกคนที่สามารถลงมติได ้สมาชิกทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกัน
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ประชาธิปไตยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ความหมายวา่ บุคคลซ่ึงอาศัยอยู่ ในโครงการ 

น้ัน ๆ สามารถรว่มตดัสินใจ เรือ่งสมบัตส่ิวนกลางที่จะใช้ดว้ยกันได้

แนวคดิทางการเมืองและพรรคการเมือง
ในการออกเสียงเลือกตัง้ คณุเลือกพรรคการเมืองที่คณุตอ้งการสนับสนุน 
พรรคการเมือง เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึง ที่มีแนวความคดิเดยีวกัน และตอ้งการมีส่วน
รว่มทางการเมืองและบรหิารประเทศ พรรคการเมืองทุกพรรคจะตอ้งมีนโยบายทางการ
เมือง ซ่ึงแสดงถึงวสัิยทัศน์วา่จะพัฒนาสังคมอย่างไร พรรคการเมืองทัง้หลายที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ มาจากแนวความคดิที่เกิดขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 19 

ลัทธิเสรีนิยม	(Liberalismen) 
ศัพท์ละตนิค�าวา่ liber มีความหมายวา่ เสร ีนักเสรนิียมในยุคเริม่แรก (ศตวรรษที่ 18) 
น้ัน มีความตอ้งการที่จะปกป้อง คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพ พวกเขาตอ้งการ
อาทิเช่น การคุุม้ครองเสรภีาพ ในการแสดงออก การแสดงความคดิเห็น และเสรภีาพ
ในการตพีิมพ์ ซ่ึงจะท�าให้ทุกคนสามารถ แสดงความคดิและความรูสึ้กทางการพูด และ
การเขียนได้

นอกจากน้ีนักเสรนิียม ตอ้งการให้ยกเลิก การจ่ายคา่ธรรมเนียมบางส่วน ในการซือ้และ
ขายอีกดว้ย ดว้ยวธิีน้ีจะท�าให้ มีการเจรญิเตบิโตทางดา้น การคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะ
เป็นผลดตีอ่เศรษฐกิจ และลดความเส่ียง ในการเกิดสงคราม

ลัทธิอนุรกัษ์นิยม
ศัพท์ค�าวา่ konservativ (อนุรกัษ์นิยม) น้ีมาจากวา่ conservare ในภาษาละตนิ ซ่ึง
หมายความวา่ รกัษาหรอืคงไวอ้ย่างเดมิ นักอนุรกัษ์นิยมในยุคเริม่แรก (ศตวรรษที่ 18) 
น้ันตอ้งการที่จะปกป้องไวซ่ึ้ง ประวตัศิาสตรข์องชาต ิประเพณีวฒันธรรม และศาสนา 
พวกเขาตอ้งการให้อ�านาจยังคงอยู่กับกษัตรยิ์ โบสถ์ และเหล่าขุนนาง ในสังคม

ลัทธิสังคมนิยม
ค�าวา่ socialism (สังคมนิยม) น้ีมาจากค�าวา่ socius ในภาษาละตนิ นักสังคมนิยมในยุค
เริม่แรก (ศตวรรษที่ 19) มีความตอ้งการจะปกป้องสิทธิตา่ง ๆ ของชนชัน้แรงงาน พวก
เขาไม่ตอ้งการให้ โรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ ตกเป็นของเอกชน แตพ่วกเขาตอ้งการให้
ทุกคนรว่มกันเป็นเจ้าของในกิจการน้ัน ๆ แทน

พรรคการเมือง
พรรคการเมืองในปัจจุบัน (2013) ที่มีที่น่ังในรฐัสภา คอื Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna และ Vänsterpartiet

พรรคการเมืองบางพรรคก่อตัง้ขึน้เป็นกลุ่มที่เรยีกวา่ Alliansen (พันธมิตร) 
พรรคการเมืองที่รว่มดว้ยไดแ้ก่ Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet และ 
Kristdemokraterna
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บทบาทและการมีส่วนรว่มทางการเมือง
สิทธิตา่ง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยมีความส�าคญัยิ่ง โดยสิทธิดงักล่าวน้ีจะเปิดโอกาสให้
ทุกคน ไดม้ีส่วนรว่มในการตดัสินใจ ตอ่แนวทางการพัฒนาสังคม และรว่มอภิปรายใน
ประเด็นทางการเมือง โดยคณุสามารถท�าไดด้งัน้ี

• ยื่นข้อเสนอแนะไปยัง นักการเมืองหรอืเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบประจ�าคณะ  

 กรรมการ หรอืส�านักงานน้ัน ๆ 

• แสดงความคดิเห็นตอ่ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการ 

 หรอืส�านักงานไดร้บัมา

• อภิปรายโดยการเขียนบทความวา่ คณุคดิเห็นอย่างไร และส่งไปยังหนังสือพิมพ์  

 หรอืส่ือมวลชนตา่ง ๆ

• ตดิตอ่ไปยังส่ือมวลชนตา่ง ๆ หากคณุตอ้งการบอกเรือ่งที่คดิวา่ส�าคญั

• เข้ารว่มเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หากคณุตอ้งการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

 คณุสามารถ ตดิตอ่ไดท้ี่ตวัแทนพรรคการเมืองน้ันในเขตที่คณุอาศัยอยู่

• เข้ารว่มในองคก์รที่ท�างานเกี่ยวกับการเมือง

เจ้าหน้าท่ีและนักการเมือง
นักการเมืองที่ท�างานในรฐัสภา สภา คณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิาร ตา่ง ๆ จะ
มีหน้าที่ตดัสินใจ เกี่ยวกับกฎหมายตา่ง ๆ ที่เราควรมี นักการเมืองยังมีหน้าที่ตดัสินใจวา่
หน่วยงานราชการตา่ง ๆ ควรปฏิบัตเิช่นไร และเงินภาษีอากร ควรใช้จ่ายในดา้นใดบ้าง

หน่วยงานที่บรหิารโดยนักการเมืองจะเรยีกวา่ องคก์รหรอืหน่วยงานของรฐั ซ่ึงอยู่
ในสังกัดของรฐั เทศมณฑล และเทศบาล ตวัอย่างของหน่วยงานในสังกัดรฐั ไดแ้ก่ 
ส�านักงานจัดหางาน และส�านักงานประกันสังคม ตวัอย่างขององคก์รในสังกัดเทศ
มณฑล ไดแ้ก่ โรงพยาบาล และส�านักงานขนส่งส่วนภูมิภาค (รถโดยสารประจ�าทาง 
และ รถไฟ) ตวัอย่างขององคก์ารในสังกัดเทศบาล ไดแ้ก่ ส�านักงานสวสัดกิารสังคม และ
ส�านักงานวฒันธรรม โดยมากเทศบาลตา่ง ๆ จะก�าหนดเองวา่ ควรบรหิารงานอย่างไร 
เทศบาลไดร้บัเงินงบประมาณ จากภาษีเทศบาล

บุคคลที่ท�างานกับองคก์ร หรอืหน่วยงานของรฐัน้ัน จะเรยีกวา่ เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) 
เจ้าหน้าที่จะปฏิบัตติามการตดัสินใจ ของนักการเมือง เจ้าหน้าที่น้ันไม่ควรฝักใฝ่
การเมือง เจ้าหน้าที่ตอ้งมีความเป็นกลางในการท�างาน และในการพบปะกับประชาชน
ดว้ย
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ภาพ: Klas Erikssonรถต�ารวจ  

ระบบตลุาการในสวเีดน
ระบบตลุาการคอื ศาลและหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ ที่ท�างานดา้นกฎหมายและการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ย สวเีดนมีหน่วยงานราชการและศาลตา่ง ๆ ในระบบตลุาการมากกวา่ 
100 หน่วยงาน ระบบตลุาการน้ียังนับนับรวมถึง ต�ารวจ ส�านักงานอัยการ  

กรมราชฑัณฑ์และคมุประพฤต ิรวมถึงกรมศลุกากร

ต�ารวจ
ต�ารวจเป็นหน่วยงานหน่ึงของรฐัซ่ึงมีอยูทั่วประเทศ ต�ารวจะมีหน้าที่ดงัน้ี

• ปราบปรามอาชญากรรมและรกัษาความสงบและปลอดภัยให้สังคม 

• ดแูลรกัษาความเรยีบรอ้ย 

• แก้ ไขปัญหาอาชญากรรม

• ปกป้องคุม้ครองประชาชน ให้บรกิารข่าวมูลข่าวสารและความช่วยเหลืออื่น ๆ

การติดต่อต�ารวจ	

หากคณุตอ้งการสอบถามต�ารวจ หรอืแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม คณุควร
โทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 114 14 เป็นหมายเลขเดยีวที่ ใช้ทั่วสวเีดน

หากคณุตกอยู่ ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินควรคณุจะโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 112

คณุควรแจ้งไปที่หมายเลข 112 หากคณุพบเห็นอาชญากรรม หากมีผู้ ไดร้บัรบับาดเจ็บ 
หรอืเกิดอัคคภีัย
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ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา	(JO)
หากคณุคดิวา่ตวัคณุเองหรอืคนอืน ๆ ไม่ไดร้บัการปฎิบัติโดยชอบธรรม จากหน่วยงาน
หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั คณุสามารถท�าการรอ้งเรยีนไปยัง JO (ผู้ตรวจงานแผ่นดนิของ
รฐัสภา)

ผู้ตรวจงานแผ่นดนิของรฐัสภา จะมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ ศาล หน่วยงานราชการ 
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่ ไดถู้กตอ้ง และโดยชอบตามกฎหมาย แต่ไม่มีอ�านาจหน้าที่
ตรวจสอบนักการเมือง

หากผู้ตรวจงานแผ่นดนิของรฐัสภา เห็นวา่เจ้าหน้าที่ของรฐักระท�าผิดอย่างรา้ยแรง เจ้า
หน้าที่ผู้น้ัันจะตอ้งถูกน�าตวัขึน้ศาล แตก็่ ไม่คอ่ยจะเกิดขึน้บ่อยนัก ส่วนมากเป็นการ
ออกค�าแถลงการณ์ ซ่ึงหน่วยงานราชการมักจะปฏิบัตติาม ค�าแถลงการณ์ของผู้ตรวจ
งานแผ่นดนิของรฐัสภา

ผู้ตรวจงานแผ่นดนิของรฐัสภา เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง คณุไม่จ�าเป็นตอ้งมี
สัญชาตสิวเีดนหากจะท�ารอ้งเรยีนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดนิ

ส�านักงานตุลาการยุติธรรม	(JK)
หากคณุคดิวา่ตวัคณุเองหรอืคนอื่น ๆ ไม่ไดร้บัการปฏิบัต ิโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอื
ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม จากหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั คณุยังสามารถท�าการรอ้ง
เรยีนไปที่ ส�านักงานตลุาการยุตธิรรมไดด้ว้ย ส�านักงานตลุาการยุตธิรรม เป็นตวัแทน
ของรฐับาลเช่นเดยีวกันกับ ผู้ตรวจงานแผ่นดนิของรฐัสภา เป็นตวัแทนของรฐัสภา

ส�านักงานตลุาการยุตธิรรม จะมีหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานราชการปฏิบัตหิน้าที่
ตามกฎหมาย อีกทัง้ยังมีหน้าที่ความรบัผิดชอบ ในเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับ เสรภีาพในการตี
พิมพ์และการแสดงออก 

นอกจากน้ีส�านักงานตลุาการยุตธิรรม มีอ�านาจจ่ายเงินชดเชยคา่เสียหาย ให้แก่ผู้ที่ ไม่ ได้
รบัความชอบธรรม แตผู่้ตรวจงานแผ่นดนิของรฐัสภาไม่มีอ�านาจน้ี
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ศาล 
รฐัสภาควบคมุศาลผ่านทางกฎหมาย แตท่วา่ศาลมีความเป็นกลางและไม่ขึน้ตอ่รฐัสภา
รฐับาลหรอืหน่วยงานราชการใด ๆ ทัง้สิน้

ผู้ที่ถูกกล่าวหาวา่ กระท�าความผิดมีสิทธิ์ ที่จะท�าการพิสูจน์ตนตอ่ศาล โดยให้สันนิษฐาน
หรอืถือวา่บุคคลน้ัน เป็นผู้บรสุิทธิจนกวา่ศาลจะตดัสินเป็นอื่น

ศาลในสวเีดนมี 3 ประภทดงัน้ี

• ศาลทั่วไป (ศาลยุตธิรรม)

• ศาลปกครอง

• ศาลพิเศษ
 

1.	ศาลท่ัวไป	-	พิจารณาตัดสนิคดีอาญาและคดีแพ่ง
ศาลแขวง	เป็นศาลชัน้ตน้ที่พิจารณาคดอีาญา ข้อพิพาท (ความขัดแย้ง) ในครอบครวั
หรอืข้อพิพาทอื่น ๆ คดอีาญาเป็นคดทีี่ศาลพิจารณาไตส่วน และตดัสินผู้ที่กระท�าความ
ผิดทางอาญา คดคีรอบครวั ตวัอย่างเช่น เมื่อผู้ปกครองไม่สามารถตกลงกันไดว้า่ ฝ่ายใด
จะเป็นผู้ดมูีสิทธิ์เลีย้งด ูหรอืมีอ�านาจปกครองบุตร ส่วนคดแีพ่ง คอื กรณีที่บุคคลสอง
ฝ่ายหรอืมากกวา่ ไม่สามารถตกลงกันได ้ศาลแขวงน้ันมีอยู่ทั่วราชอาณาจักร 

หากคณุไม่พอใจกับค�าตดัสิน (ค�าพิพากษา) ของศาลแขวง คณุมีสิทธิ์ยื่นขออุทธรณ์ตอ่ 
ศาลอุทธรณ์ ในสวเีดนมีศาลอุทธรณ์ดว้ยกันทัง้สิน้ 6 แห่ง

ศาลสูงสุด หรอืศาลฎีกา เป็นศาลชัน้สุดท้ายที่ คณุมีสิทธิ์ขอยื่นอุทธรณ์ ได ้คณุขอ
อุทธรณ์ตอ่ศาลสูงสุด หากคณุไม่พอใจกับการตดัสินคด ีของศาลอุทธรณ์ มีค�าพิพาษา
ไม่มากนักที่น�าขึน้ เพื่อเสนอศาลสูงสุดพิจารณา ศาลสูงสุดตัง้อยู่ที่กรงุสตอกโฮล์ม
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วธีิด�าเนินคดีอาญาของต�ารวจและศาล
อาชญากรรม คอืการที่ผู้หน่ึงผู้ ใดกระท�าส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่มี โทษทางกฎหมาย หากคณุตก
เป็นเหยื่อของอาชญากรรม คณุควรแจ้งความตอ่ต�ารวจ

ต�ารวจจะด�าเนินการสืบสวนเหตทุี่เกิดขึน้ เป็นตน้วา่ การสอบปากค�า การตรวจสอบที่
เกิดเหต ุหรอืการตรวจพิสูจน์หลักฐาน เรยีกวา่ förundersökning (การสอบสวนเบือ้ง
ตน้) ต�ารวจหรอือัยการ จะเป็นผู้ท�าการสอบสวนเบือ้งตน้ ข้อมูลที่ ไดจ้ากการสอบสวน
เบือ้งตน้ถือวา่เป็นความลับ

ต�ารวจหรอืพนักงานอัยการสามารถส่ังให้ ยุตกิารสอบสวนเบือ้งตน้หรอืส่ังให้ ระงับการ
สอบสวนน่ันเอง กรณีน้ีจะเกิดขึน้เมื่อคดีไม่มีหลักฐานพยานเพียงพอ เป็นตน้

หากมีการด�าเนินการสอบสวนเบือ้งตน้ตอ่ พนักงานอัยการสามารถส่ังฟ้องด�าเนินคดผีู้
ตอ้งหา หมายความวา่จะมีการพิจารณาไตส่วนคดทีี่ศาลแขวง (ศาล)

หน้าที่ของศาล คอื การตรวจสอบวา่พนักงานอัยการสามารถพิสูจน์ ไดว้า่ ผู้ตอ้งหา
กระท�าความผิดข้อหาน้ันจรงิตามที่อัยการกล่าวหา

บทลงโทษ
ส�าหรบัความผิดข้อหาเล็กน้อย พนักงานอัยการสามารถส่ังลงโทษได ้โดยไม่ตอ้งขึน้ศาล 
ซ่ึงหมายความวา่ พนักงานอัยการจะตดัสินเองวา่ ผู้ตอ้งสงสัยน้ันควรจะตอ้งจ่ายคา่ปรบั 
โดยจะท�าได ้เมื่อผู้ตอ้งสงสัยรายน้ันให้การยอมรบัสารภาพ การลงโทษข้อหาความผิด
ทางจราจรที่ถือเป็นเรือ่งปกต ิเช่น การขับรถเรว็เกินก�าหนด

สทิธิ ในการได้รบัความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ความช่วยเหลือทางกฎหมายน้ี จะเป็นความช่วยเหลือจากทางรฐั ส�าหรบัผู้ที่ ไม่ ไดร้บั
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในรปูแบบอื่นได ้โดยส่วนมากความช่วยเหลือทางกฎหมาย
น้ี จะเป็นการให้เงินแก่ทนายความ (ที่ปรกึษากฎหมาย) ในคด ีทัง้ยังสามารถไดร้บัเงิน
ช่วยเหลือ เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายส�าหรบัหลักฐานพยาน และคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะ
บุคคลทั่วไปเท่าน้ันที่มีสิทธิ์ ไดร้บัความช่วยเหลือทางกฎหมายน้ี ไม่รวมสมาคมหรอื
บรษัิท ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จะให้กับผู้ที่มีรายไดต้�า่กวา่ 260,000 โครนสวเีดน 
และไม่มีประกันภัยที่อยู่อาศัย

สทิธิ ในการขอทนายขอแรง/ทนายของรฐั
บุคคลใดที่ตกเป็นผู้ตอ้งสงสัยคด ีมีสิทธิ์ขอทนายขอแรง หมายความวา่ บุคคลน้ัน
สามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความได ้ถึงแม้วา่ไม่มีเงินพอ ส�าหรบัคา่ใช้จ่าย
ก็ตาม โดยรฐัก็จะช่วยออกให้แทน

ทนายขอแรงจะขอไดก็้ตอ่เมื่อเป็น ผู้ตอ้งสงสัยข้อหารา้ยแรงเท่าน้ัน ข้อหารา้ยแรง 
หมายถึง ข้อหาที่มี โทษรา้ยแรงกวา่โทษปรบั หรอืโทษรอลงอาญา ทนายขอแรงจะให้
ความช่วยเหลือทัง้ ในการสอบสวนเบือ้งตน้และการพิจารณาไตส่วน ศาลจะเป็นผู้
ตดัสินวา่ จะแตง่ตัง้ทนายขอแรงให้หรอืไม่
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2.	ศาลปกครอง
Förvaltningsrätten คอืศาลปกครอง หมายความวา่ ศาลน้ีจะคอยตรวจสอบหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ของรฐั  ให้ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมาย ศาลปกครองมีหน้าที่ เช่น ดแูลข้อพิพาท
ระหวา่งบุคคลกับหน่วยงานรฐั ซ่ึงอาจจะเป็นข้อพิพาทกับส�านักงานประกันสังคม 
เทศบาล หรอืส�านักงานสวสัดกิารสังคม หากเป็นกรณีที่ตอ้งบังคบัเยาวชนหรอืผู้ตดิยา
เสพตดิบุคคลให้เข้ารบัการบ�าบัด ศาลปกครองจะท�าการตดัสินเช่นกัน

หากคณุไม่พอใจกับค�าตดัสินของศาลปกครอง คณุสามารถยื่นขออุทธรณ์ตอ่ศาล
อุทธรณ์ปกครอง (kammarrätt) ในสวเีดนจะศาลอุทธรณ์ปกครองอยู่ดว้ยกัน 4 แห่ง 

ค�าตดัสินของศาลอุทธรณ์ปกครองน้ัน จะส่งตอ่ไปยังศาลปกครองสูงสุด ในชัน้น้ีน้ัน
ศาลจะตดัสินเฉพาะคดทีี่ส�าคญั ๆ เท่าน้ัน เพื่อเป็นแบบแผนการตดัสินคดที�านอง
เดยีวกันในอนาคต

3.	ศาลพิเศษ
ศาลพิเศษจะตดัสินเฉพาะคดบีางเรือ่งเท่าน้ัน ศาลตรวจคนเข้าเมือง เป็นตวัอย่างหน่ึง
ของศาลพิเศษ ศาลตรวจคนเข้าเมืองจะท�าการตรวจสอบ การตดัสินใจของกรมการ
ตรวจคนเข้าเมือง จะเป็นการอนุมัติ ในเรือ่ง การออกใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ และการขอ
สัญชาติ

หากคณุตอ้งการยื่นอุทธรณ์ ผลการอนุมัตขิองกรมการตรวจคนเข้าเมือง ในขัน้แรกให้
คณุยื่นอุทธรณ์ ไปไดท้ี่กรมการตรวจคนเข้าเมืองเป็นอันดบัแรก หากกรมการตรวจคน
เข้าเมืองไม่เปลี่ยนแปลงผลการอนุมัต ิก็ ให้ส่งค�าอุทธรณ์ตอ่ไปยังศาลตรวจคนเข้าเมือง 
ศาลตรวจคนเข้าเมืองจะมีอยู่ทั่วประเทศ 3 แห่งดว้ยกัน โดยตัง้อยู่กับศาลปกครองใน 
Stockholm Malmö และ Göteborg

การย่ืนรอ้งเรยีน
หากคณุคดิวา่หน่วยงานรฐั เช่น ส�านักงานสวสัดกิารสังคม หรอืส�านักงานประกันสังคม
ออกผลการอนุมัตทิี่ ไม่ถูกตอ้ง คณุสามารถยื่นรอ้งเรยีนผลการอนุมัตดิงักล่าว หน่วย
งานที่ ไดท้�าการอนุมัตจิะตอ้งอธิบายข้อมูลวธิีการในการรอ้งเรยีน โดยข้อมูลน้ีจะอยู่ ใน
เอกสารชุดเดยีวกับผลการอนุมัติ
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การรอ้งเรยีนผลการอนุมัติของเทศบาล
หากคณุตอ้งการจะยื่นรอ้งเรยีนผลการอนุมัตจิากเทศบาล คณุตอ้งด�าเนินการภายใน 3 
สัปดาห์หลังจากวนัที่ท�าการอนุมัต ิการรอ้งเรยีนมี 2 แบบดงัน้ี
 

•   Laglighetsprövning	(การทบทวนความถูกต้องตามกฎหมาย)	-	หากเป็นการ	
	 อนุมัติโดยผิดวธีิหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลมีอ�านาจตดัสินใจอนุมัต ิ
 เรือ่งตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล การอนุมัตน้ัินจะตอ้ง 
 เป็นไปตามหลักกฎหมายของเทศบาล หากคณุคดิวา่การอนุมัตน้ัินมีวธิีการไม ่
 ถูกตอ้ง (ไม่ท�าตามกฎหมายเทศบาล) คณุสามารถอุทธรณ์ ได้

•  Förvaltningsbesvär	(อุปสรรคทางการปกครอง)	-	หากเป็นผลการอนุมัติน้ัน	
	 ไม่ถูกต้อง Förvaltningsbesvär คอื การรอ้งทุกข์จากบุคคลทั่วไป ที่ ไดร้บัผล 
 กระทบจากการอนุมัต ิโดยอาจจะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับ การปฏิเสธค�ารอ้งขอเงินช่วย 
 เหลือ หากเทศบาลไม่ยอมแก้ ไขผลการอนุมัติ ให้คณุ ค�ารอ้งทุกข์ของคณุน้ันจะส่ง 

 ตอ่ไปยังศาลปกครอง

การรอ้งเรยีนผลการอนุมัติของส�านักงานประกันสงัคม	
การประกันสังคม จะจ่ายเงินแก่คณุเพื่อทดแทนรายไดท้ี่คณุควรไดร้บั เมื่อคณุไม่
สามารถท�างานได ้เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนส�าหรบัผู้ช่วย เงินส�าหรบั
อุปกรณ์ช่วยเหลือ และเงินสงเคราะห์เพื่อดแูลบุตร เป็นตวัอย่างเงินซ่ึงจ่ายในการ
ประกันสังคม โดยส�านักงานประกันสังคม จะเป็นผู้จ่ายเงินประกันสังคม 

หากคณุคดิวา่ผลการอนุมัต ิจากส�านักงานประกันสังคมไม่ถูกตอ้ง คณุสามารถรอ้งเรยีน
ได ้การรอ้งเรยีนควรเป็นท�าเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือรอ้งเรยีน) และตอ้งท�าภายใน 
2 เดอืนหลังจากวนัที่ออกผลการพิจารณาหรอืผลการอนุมัติ

โดยเขียนค�ารอ้งเรยีนตอ่ศาลปกครอง แต่ ให้ส่งจดหมายไปยังส�านักงานประกันสังคม 
เพื่อให้ส�านักงานประกันสังคม มี โอกาสเปลี่ยนแปลงแก้ ไขผลการอนุมัตขิองตน หาก
ส�านักงานประกันสังคม ไม่ท�าการเปลี่ยนผลการอนุมัต ิค�ารอ้งเรยีนน้ันก็จะส่งตอ่ไปยัง
ศาลปกครอง และหากศาลปกครองเองยังไม่เปลี่ยนแปลงผลการอนุมัตน้ัิน คณุสามารถ
ที่จะยื่นเรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ไปยังศาลอุทธรณ์ ที่สุดท้ายที่คณุสามารถรอ้งเรยีนไปได ้คอื
ศาลปกครองสูงสุด Högsta förvaltningsdomstolen

การเปิดเผยข้อมูลทางราชการและการ
รกัษาความลับ
ในสวเีดนน้ีมีหลักการหน่ึงที่เรยีกวา่ offentlighetsprincipen (หลักการเปิดเผยข้อมูล
ทางราชการ) Offentlighetsprincipen หมายถึง ทุกคนมีสิทธิ์ขออ่านเอกสารเผยแพร่
ของทางราชการ จากเจ้าหน้าที่หรอืหน่วยงานรฐัได ้เอกสาร คอื บันทึกที่ประกอบดว้ย
ข้อมูล ส่วนมากจะเป็นกระดาษ หรอือาจจะเป็นจดหมาย หรอืค�าตดัสิน/ผลการอนุมัต ิ
นอกจากน้ันยังอาจจะเป็น อีเมล ภาพยนตร ์หรอืแฟ้มข้อมูลบันทึก โดยคอมพิวเตอร ์
หากเป็นเอกสารที่เก็บรกัษาไว ้โดยเทศบาลหรอืหน่วยงานรฐั หรอืเป็นเอกสารที่หน่วย
งานดงักล่าวไดร้บัหรอืจัดท�าขึน้ จะถือวา่เป็นเอกสารเผยแพรท่างราชการ หมายความวา่ 
ทุกส่ิงที่คณุไดเ้ขียนไป ยังเทศบาลก็เป็นเอกสารเผยแพร่ ให้ผู้อื่นอ่านไดด้ว้ย
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หลักการเปิดเผยข้อมูลทางราชการ จะมีบัญญัติไว้ ในกฎหมายมูลฐานของรฐัธรรมนูญ 
เป็นการบัญญัตขิึน้ เพื่อให้ประชาชนและส่ือมวลชไดร้บัรูว้า่ มีอะไรเกิดขึน้ในประเทศ
หรอืเทศบาล

แตอ่ย่างไรก็ดยีังมีเอกสารบางอย่างที่เป็นความลับ (คุม้ครองเป็นความลับ) ซ่ึงอาจเป็น
ความลับเพื่อการคุม้ครองประชาชน ยกตวัอย่างเช่น เอกสารจากส�านักงานสวสัดกิาร
สังคม ยังมีกฎหมายพิเศษ (กฎหมายรกัษาความลับ) ที่ระบุไวว้า่เอกสารหรอืข้อมูลใดที่
เป็นความลับ

หากคณุขอดเูอกสารเผยแพร ่คณุควรไดร้บัโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้คณุไม่
จ�าเป็นตอ้งบอกกล่าววา่คณุเป็นใคร ทัง้ยังไม่มีความจ�าเป็นตอ้งบอกเหตผุลวา่ ท�าไมจึง
ตอ้งการดเูอกสารน้ัน ๆ หากเทศบาลหรอืหน่วยงานรฐัไม่ยอมมอบเอกสารน้ัน ให้แก่คณุ 
คณุสามารถรอ้งเรยีนได ้ทางเทศบาลจะแจ้งวธิีการยื่นเรือ่งรอ้งเรยีนให้คณุทราบ

สินบนและการตดิสินบน
สินบน คอืการให้ของก�านัลแก่เจ้าหน้าที่หรอืนักการเมือง เพราะผู้ที่ ให้ของก�านัลน้ัน
ตอ้งการไดผ้ลประโยชน์ตอบแทน สินบนอาจจะเป็นอาทิเช่น การเลีย้งอาหารเย็น การ
ท่องเที่ยว หรอืของขวญั เป็นตน้

ในสวเีดนน้ัน ห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที่หรอืนักการเมืองรบัสินบน การรบัสินบนถือวา่เป็น
อาชญากรรมอย่างหน่ึง ผู้ที่รบัสินบนถือวา่กระท�าผิดในการกินสินบน ผู้ที่ ให้สินบนอาจ
ถูกลงโทษส�าหรบัการตดิสินบน หมายความ วา่ห้ามจะไม่ผู้ ใดรบัสินบน ไม่วา่จะเป็น คร ู
เจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ ให้บรกิารดา้นสุขภาพ หรอืเจ้าหน้าที่สวสัดกิารสังคม แม้แตส่มาชิก
ในบรษัิทสังกัดเทศบาล หรอืคณะกรรมการ ก็ห้ามมิ ให้รบัสินบนดว้ย
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7. การดแูลรกัษาสุขภาพของ
ตนเองในสวเีดน
 สารบัญ

 สุขภาพคืออะไร

 ยาเสพตดิ แอลกอฮอล์และบุหรี่

 การดแูลสุขภาพและการพยาบาลในสวเีดน

 คณุสามารถตดิตอ่ที่ ใดไดบ้้าง

 ทันตกรรม

 หากคณุไม่พอใจ

ภาพ: Colourbox



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län154 | สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน

สุขภาพคอือะไร 
สุขภาพของแตล่ะบุคคล อาจมีความหมายที่แตกตา่งกันออกไป ส�าหรบัหลาย ๆ คน 
สุขภาพอาจหมายถึง ความแข็งแรง และความความรูสึ้กด ีสุขภาพมีผลมาจากหลาย
ส่ิง เช่นวา่ สุขภาพของคณุอาจมีผลมาจากคณุมีความสุขจากผู้คนรอบข้าง และการคดิ
วา่ชีวติคณุมีความหมาย สุขภาพของคณุอาจส่งผลมาจากการงานของคณุ ส่ิงที่คณุรบั
ประทาน ความเครยีด การนอนหลับ การสูบบุหรี ่แอลกอฮอล์ และยาเสพตดิ

สังคมรอบข้างตวัคณุ มีความส�าคญัตอ่สุขภาพของคณุมาก ไม่วา่คณุอยู่อาศัยอย่างไร 
งานอะไรที่คณุท�า และหากคณุรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึง ของสังคมก็จะมีผลตอ่สุขภาพของ
คณุดว้ยเช่นกัน

รปูภาพน้ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงตา่ง ๆ ที่มีผลตอ่สุขภาพ วงกลมชัน้นอกสุดแสดงให้วา่โลก
น้ีมีผลตอ่เราอย่างไร วงกลมชัน้ถัดเข้ามาแสดงให้เห็นถึงปัจจัยตา่ง ๆ ซ่ึงตวัคณุเองไม่
สามารถควบคมุได ้วงกลมชัน้ถัดมาเป็นเรือ่งเกี่ยวกับรปูแบบการใช้ชีวติของคณุ วงกลม
ชัน้ในที่อยู่ ใกล้ตวัคณุที่สุด เป็นเรือ่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและครอบครวัของคณุ

การวา่งงาน ที่อยู่อาศัย

นันทนาการและ 
วฒันธรรมวฒั

การประกันสังคม

การบรกิารดแูลเด็ก
และผู้สูงอายุ

การดแูลสุขภาพและ
การรกัษาพยาบาล

การศึกษา

การจราจร
อาหาร

ส่ิงแวดล้อมที่
ท�างาน

ส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

ยาสูบ

แอลกอฮอล์

ยาเสพตดิ

พฤตกิรรมการ 
รบัประทาน

เพศสัมพันธ ์
และชีวติคู่

การออก
ก�าลังกาย

พฤตกิรรมการ
นอนหลับ

ความสัมพันธ์
ที่ดี

การช่วยเหลือ
ทางสังคม

การตดิตอ่ 
ระหวา่งเด็กแลผู้ ใหญ่

กรรมพันธุ์
เพศ
อายุ

อ้างอิง: คณะกรรมการบรหิารเทศมณฑล Jönköping
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สาธารณสุข
สาธารณสุข เป็นเรือ่งเกี่ยวกับสุขภาพของทุกคนในประเทศ รฐับาลและ
หน่วยงานตา่ง ๆ ของสวเีดน มีหน้าที่ปฏิบัตงิานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี

สถาบันสาธารณสุขแห่งชาต ิ(Statens folkhälsoinstitut ) เป็นหน่ึงในหน่วยงานดงั
กล่าว ตวัอย่างงานของสถานบันสาธารณสุขแห่งชาต ิไดแ้ก่ รณรงค์ ให้ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี ่ออกก�าลังกายและเข้ารว่มเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

สถาบันสาธารณสุขแห่งชาตมิีวตัถุประสงคก์ารปฏิบัตงาน 11 ประการเพื่อท�าให้
ประชาชนในสวเีดนมีสุขภาพด ีวตัถุประสงคท์ัง้ 11 ประการมีดงัน้ี

• การมีส่วนรว่มและเป็นส่วนหน่ึงในสังคม

• การเงินและสังคมที่มั่นคง

• สภาพความเป็นอยู่ ในการเจรญิเตบิโตที่ดแีละปลอดภัย

• ยกระดบัสุขภาพชีวติการท�างาน

• สภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัยและดตีอ่สุขภาพ

• เพิ่มการส่งเสรมิดา้นสุขภาพอนามัยและการรกัษาพยาบาล

• ป้องกันการแพรก่ระจายเชือ้ และการตดิเชือ้เป็นอย่างดี

• เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และอนามัยการเจรญิพันธุ์ที่ดี

• ส่งเสรมิให้การออกก�าลังกายมากขึน้

• มีนิสัยที่ดี ในการรบัประทาน และโภชนาการที่ปลอดภัย

• ลดปรมิาณการใช้ยาสูบและแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นสังคมที่ปลอดยาเสพตดิและ

 สารกระตุน้ รวมทัง้การลดผลเสียที่เกิดจากการเล่นการพนันมากเกินไป

ภาพ: Colourbox
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สุขนิสยัท่ีดี ในการรบัประทานอาหาร
ส่ิงที่คณุรบัประทาน และดืม่มีความส�าคญัเป็นอย่างมาก ตอ่สุขภาพและความรูสึ้กของ
คณุ การกินดแีละการออกก�าลังกาย สามารถลดความเส่ียงตอ่โรคภัยไข้เจ็บไดห้ลายโรค 
ยกตวัอย่างเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเรง็และปัญหาทางดา้นจิตใจ

เน่ืองจากรา่งกายตอ้งการสารอาหารชนิดตา่ง ๆ ดงัน้ันการรบัประทานอาหารหลาก
หลายชนิด มีความส�าคญัเพื่อให้คณุไดร้บั สารอาหารทุกชนิดที่จ�าเป็นตอ่รา่งกาย หาก
รบัประทานอาหารเช้า เที่ยง และ อาหารเย็นเป็นเวลา จะท�าให้รบัประทานอาหารใน
ปรมิาณที่พอดีไดง้่ายขึน้

5	เคล็ดลับเก่ียวกับอาหาร	

ส�านักงานอาหารแห่งชาต ิ(Livsmedelsverket) เป็นหน่วยงานหน่ึงของรฐั ที่มีหน้า
ที่ท�างานกับเกี่ยวกับเรือ่งอาหาร ส�านักงานอาหารแห่งชาต ิมีค�าแนะน�า 5 ข้อเกี่ยวกับ
อาหารที่ดสี�าหรบัสุขภาพดงัน้ี

• รบัประทานผลไม้และผักเยอะ ๆ ประมาณ 500 กรมัตอ่วนั

• รบัประทานขนมปังธัญพืชในแตล่ะมือ้

• เลือกอาหารที่ฉลากมีสัญลักษณ์รปูรกูุญแจ 

• รบัประทานปลาบ่อย ๆ ประมาณสามครัง้ตอ่สัปดาห์

• ใช้เนยเทียมชนิดเหลวหรอืน� ้ามันในการประกอบอาหาร

ภาพ: Colourbox
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สญัลักษณ์รปูรกุูญแจ
ตามรา้นขายของช�าทั่วไป จะมีอาหารที่มีรปูสัญลักษณ์คล้ายกับรกูุญแจอยู่บนฉลาก ซ่ึง
อาหารน้ันจะมีไขมัน น� ้าตาล หรอืเกลือในปรมิาณน้อยแตจ่ะมีเส้นใยอาหารมากกวา่
อาหารชนิดเดยีวกันแต่ไม่มีสัญลักษณ์น้ี

เคล็ดลับส�าหรบัผู้ ใหญ่	
ผู้ ใหญ่หลาย ๆ คนจะมีจะรูสึ้กดขีึน้กวา่เดมิ หากรบัประทานที่มี ไขมันอิ่มตวัน้อยลง  

ไขมันอิ่มตวัมีอยู่ ในอาหารที่ท�ามาจากสัตว ์และน� ้ามันบางชนิดที่มาจากพืช (น� ้ามันพืช) 
ตวัอย่างเช่น น� ้ามันมะพรา้วและน� ้ามันปาล์ม ไขมันอิ่มตวัยังมีอยู่ ในนม นมเปรีย้ว เนย 
เนยแข็ง ผลิตภัณฑ์ ไขมันจากสัตว ์ครมี ไอศครมี และช็อคโกแลต ไขมันอิ่มตวัเหล่าน้ี
เป็นตวัเพิ่มความเส่ียงตอ่ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ไขมันไม่อิ่มตวัน้ันดตีอ่รา่งกาย ไขมันตวัน้ีจะช่วยลดความเส่ียงตอ่โรคหัวใจ และหลอด
เลือดได ้ไขมันไม่อิ่มตวัน้ัน มีอยู่ ในน� ้ามันพืชเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงไขมันส�าหรบัปรงุ
อาหารชนิดอ่อนและเหลว ปลา ถั่วและอัลมอนด์

ในผลไม้และผัก มีสารอาหารหลายชนิดที่รา่งกายตอ้งการ ตวัอย่างเช่น วติามิน แรธ่าต ุ
และเส้นใยอาหาร ผักที่มีเส้นใยอาหารก็ ไดแ้ก่ แครอท บรอ็คโคลี่ ถั่วและกะหล�่าปลี

การรบัประทานผลไม้และผักทุก ๆ วนัจะเป็นผลดตีอ่สุขภาพ

ส�าหรบัปลาและอาหารทะเลน้ัน มีวติามินและแรธ่าตตุา่ง ๆ มากมาย นอกจากน้ีก็ยังมี
ไขมันจากปลาที่มีช่ือวา่ โอเมก้า 3 ซ่ึงดตีอ่หัวใจ ความดนัโลหิตและเลือด

หากคณุตอ้งการลดน� ้าหนัก คณุไม่ควรรบัประทานมันฝรัง่ ข่าว พาสตา้แและขนมปัง
มากเกินไป คณุควรเลี่ยงลูกกวาด มันฝรัง่แผ่นทอด เคก้และช็อคโกแลต

เคล็ดลับส�าหรบัเด็ก	
เด็กจ�าเป็นตอ้งรบัประทานอาหาร ที่มีประโยชน์และตรงเวลา เพราะจะท�าให้พวกเขา
เตบิโตและมีพัฒนาการที่สมวยั เด็กควรรบัประทานอาหารในแบบเดยีวกันกันผู้ ใหญ่
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ส�าหรบัทารกน้ันนมแม่ (น� ้านมจากอก) เป็นอาหารที่ดทีี่สุด 

ในนมแม่ จะมีสารอาหารหลายชนิดที่ทารกตอ้งการ รวมถึงสารอาหารที่ช่วยในการ
ป้องกันเด็กจากการตดิเชือ้ตา่ง ๆ ดว้ย คณุสามารถขอรบัข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
ส�าหรบัเด็กเพิ่มเตมิไดท้ี่ศนูย์อนามัยเด็ก (BVC) และคณุยังสามารถอ่านข้อมูลทาง
อินเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยที่ http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/
Spadbarn/#1

การออกก�าลังกาย
มนุษย์จ�าเป็นตอ้งออกก�าลังกาย เพื่อให้ตวัเองมีสุขภาพด ีการออกก�าลังกายช่วยลด
ความเส่ียงตอ่โรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เป็นตน้วา่ โรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเรง็
บางชนิด การออกก�าลังกายจะท�าให้ คณุมีความสุขมากขึน้ นอนหลับง่าย  ทนตอ่
ความเครยีดไดด้ ีและช่วยควบคมุน� ้าหนักให้คงที่ ผู้ ใหญ่ควรออกก�าลังกายอย่างน้อย 30 
นาทีทุกวนั คณุไม่จ�าเป็นตอ้งออกก�าลังกายอย่างหักโหม เพื่อให้มีสุขภาพด ีเพียงออก
ก�าลังกายดว้ยการเดนิเล่นก็น่าพอ

เด็กจ�าเป็นตอ้งออกก�าลังกายมากกวา่ผู้ ใหญ่ เพื่อให้มีสุขภาพดเีด็กควรออกก�าลังกาย
อย่างน้อย 60 นาทีทุกวนั 

ความเครยีด
มนุษย์เราหลายคนรูสึ้กวา่ตนเองเครยีด แตค่วามเครยีดอาจจะไม่เป็นอันตรายเสมอไป 
ความเครยีดเป็นตวัช่วยให้เกิดพลังพิเศษ ที่ช่วยให้เรารบัมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากได ้
แตถ่้าหากเครยีดมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หากคณุรูสึ้กเครยีด 
ทางที่ดคีวรหาตน้เหตวุา่ท�าไม แล้วจะท�าให้คณุหาทางแก้ ไขได้

สัญญาณอย่างหน่ึงของความเครยีด คอื การที่คณุนอนไม่หลับ และรูสึ้กเศรา้ 
คณุอาจจะรูสึ้กไดด้ว้ยวา่ตวัคณุไม่มีสมาธิ ความจ�าแย่ และมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะ
อาหารปวดหัว และปวดเมื่อยตามรา่งกาย

หากคณุออกก�าลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ และนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยให้
รา่งกายรบัมือกับความเครยีดได้

การนอนหลับ	
การนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม เป็นเรือ่งส�าคญัหากคณุตอ้งการมีสุขภาพที่ด ี ผู้ ใหญ่มักจะ
ตอ้งการนอนหลับระหวา่ง 6 ถึง 9 ช่ัวโมงตอ่ทุกวนั แตเ่ด็ก ๆ ตอ้งการมากกวา่น้ัน

การมีปัญหาในการนอนหลับ มักเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา ซ่ึงอาจขึน้อยู่กับหลายส่ิง เช่น 
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กรน โรคภัย ความกังวลและความเครยีด หรอืการที่คณุรบัประทาน
อาหารดกึเกินไป

คณุอาจจะนอนหลับดขีึน้ไดเ้อง แตถ่้าเป็นปัญหาเรือ้รงัแล้วคณุเข้ารบัการรกัษาก็จะ
เป็นความคดิที่ดี
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ภาพ: Colourbox

ยาเสพตดิ แอลกอฮอล์ และบุหรี ่
ในประเทศสวเีดน ถือวา่ส่ิงเสพตดิทุกชนิดเป็นส่ิงตอ้งห้าม การขาย ซือ้ หรอืม ี

ส่ิงเสพตดิไวเ้พื่อเสพเอง มีความผิดตามกฎหมาย อาชญากรรมยาเสพตดิ (คดยีาเสพ
ตดิ) มี โทษหนัก โดยมากจะเป็นโทษจ�าคกุ การเลิกยาเสพตดิดว้ยตวัเองนับวา่เป็นเรือ่ง
ยากทีเดยีว ผู้ตดิยาส่วนใหญ่จ�าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการ
แพทย์

Kat เป็นพืชชนิดหน่ึงที่ปลูกกันในบางแถบของอัฟรกิา ในสวเีดนถือวา่พืชชนิดน้ีเป็น
ส่ิงเสพตดิ การขายหรอืมีครอบครองไว ้อาจไดร้บัโทษจ�าคกุเป็นเวลานานและปรบัหนัก

ผู้ ใดที่จะซือ้แอลกอฮอล์ ในสวเีดนตอ้งมีอายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ แอลกอฮอล์จะจัด
จ�าหน่ายตาม Systembolaget (รา้นจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮล์ โดยเฉพาะ) โดยมีรฐั
เป็นเจ้าของ เครือ่งดืม่ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อย ตวัอย่างเช่น cider 
(เหล้าแอปเป้ิล) จะจ�าหน่ายตามรา้นคา้ทั่วไป ส�าหรบัการซือ้แอลกอฮอล์ ในรา้นคา้โดย
ทั่วไปน้ันคณุตอ้งมีอายุครบ 18 ปี

การดืม่แอลกอฮอล์เป็นระยะเวลายาวนานน้ัน อาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศรา้ วติกกังวล
และปัญหาการนอนไม่หลับ หากคณุดืม่ใน
ปรมิาณมาก จะมีความเส่ียงตอ่การตดิสุรา
เรือ้รงั และมีความเส่ียงที่คณุจะเป็นโรคหรอืได้
รบับาดเจ็บ ไดเ้ช่นกัน การบอกกล่าวเกี่ยวกับ
นิสัยการดืม่ของคณุจะมีความส�าคญัตอ่เข้ารบั
การรกัษา

การสูบบุหรีท่�าให้เกิดโรคหลายโรค และท�าให้
มนุษย์เสียชีวติก่อนเวลาอันควร โรคมะเรง็ โรค
เกี่ยวกับปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
กระเพาะเป็นแผล เป็นผลที่เกิดจากการสูบ
บุหรี ่เมื่อคณุอยู่ ในห้องเดยีวกับคนที่สูบบุหรี ่
คณุก็สูดดมควนับุหรีเ่ข้าไปเช่นกัน เรยีกวา่ 
passiv rökning (การสูบบุหรีม่ือสอง) และ
อาจท�าให้คณุเป็นโรคเดยีวกับผู้ที่สูบบุหรีด่ว้ย 
เน่ืองจากการสูบบุหรีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
ดงัน้ันคณุจะตอ้งมีอายุ 18 ปีจึงจะสามารถซือ้
อบุหรีห่รอืยาสูบได้
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การดแูลสุขภาพ และการรกัษาพยาบาลใน
สวเีดน
การรกัษาพยาบาลของรฐั	
การรกัษาพยาบาลของรฐั เป็นการรกัษาพยาบาลที่ ให้สิทธิแก่ประชาชนทุกคน เทศบาล
และเทศมณฑล หรอืภูมิภาคเป็นผู้รบัผิดชอบงานในส่วนน้ี เทศบาลจะให้การช่วยเหลือ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ที่เจ็บป่วยเรือ้รงั

การดูแลรกัษาตัวเอง
โรคและอาการบาดเจ็บที่ ไม่รา้ยแรงตา่ง ๆ คณุสามารถดแูลตวัเองได ้อาจจะเป็นหวดั 
เป็นไข้ โรคหวดัลงกระเพาะหรอืแผลเล็ก ๆ  คณุสามารถอ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเรื่อิงน้ีใน
หนังสือช่ือ Egenvårdsguiden (คูม่ือการดแูลรกัษาตวัเอง) เป็นหนังสือแจกฟรทีี่ศนูย์
อนามัยประจ�าตวัคณุ

คณุสามารถโทรศัพท์ ไปยังศนูย์สายดว่นการแพทย์ (sjukvårdsrådgivningen) เพื่อ
ขอค�าแนะน�า ที่ศนูย์น้ีจะให้บรกิารโดยพยาบาล ซ่ึงจะช่วยตอบค�าถามไดว้า่ หาก
คณุตอ้งการรกัษาพยาบาล คณุควรไปที่สถานพยาบาลใด ศนูย์สายดว่นการแพทย์น้ี
เปิดบรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง หมายเลขโทรศัพท์คอื 1177 และยังมีเวปไซตด์ว้ยคอื 
www.1177.se ซ่ึงจะมีข้อมูลเป็นภาษาตา่ง ๆ

รา้นขายยา
คณุสามารถซือ้ยาไดท้ี่รา้นขายยา มียาบางประเภทที่ตอ้งใช้ ใบส่ังจากแพทย์ บุคลากร
ผู้ท�างานที่รา้นขายยา มีความรูอ้ย่างดเีกี่ยวกับโรคหลายชนิด รวมทัง้ความรูเ้รือ่งยา 
บุคลากรเหล่าน้ัน สามารถตอบค�าถามตา่ง ๆ ของคณุได ้รา้นขายยายังมีข้อมูลและแผ่น
พับเกี่ยวกับโรคตา่ง ๆ อีกดว้ย

คลินิกเอกชน
เน่ืองจากมีบรษัิทคลินิกเอกชนหลายราย ที่ท�าสัญญากับเทศบาลหรอืเทศมลฑล ดงัน้ัน
คลินิกเหล่าน้ัน จะให้บรกิารดแูลรกัษารปูแบบเดยีวกับการรกัษาพยาบาลของรฐั

การพยาบาลเบือ้งต้น
การพยาบาลเบือ้งตน้ เป็นการรกัษาพยาบาลที่คณุไดร้บั นอกเหนือจากโรงพยาบาล 
อาทิเช่น ศนูย์อนามัย การพยาบาลเบือ้งตน้มีที่ศนูย์อนามัยทุกแห่ง ศนูย์อนามัยมารดา 
ศนูย์อนามัยเด็ก นักกายภาพบ�าบัด นักอาชีวบ�าบัด นักจิตวทิยา นักจิตบ�าบัด และศนูย์
สุขภาพเยาวชน (ungdomsmottagningen)
 
หากคณุป่วยไข้ ไม่สบาย คณุควรตดิตอ่กับศนูย์อนามัยก่อนเป็นล�าดบัแรก
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และหากคณุเป็นผู้ย้ายมาอยู่ ใหม่ คณุก็สามารถตรวจสุขภาพไดท้ี่ศนูย์อนามัย
ในการตรวจสุขภาพน้ัน จะเป็นสัมภาษณ์และตอบค�าถาม เกี่ยวกับสุขภาพของคณุ เจ้า
หน้าที่ศนูย์อนามัย จะท�าการตรวจและเก็บตวัอย่างหลายรายการ

ทัง้น้ีคณุยังสามารถขอความช่วยเหลือ จากศนูย์อนามัยในการเลิกบุหรี ่ลดการดืม่
แอลกอฮอล์ หรอืจัดการกับความเครยีดไดอ้ีกดว้ย

บรกิารรบัสง่	
หากคณุมีความล�าบากในการเดนิทาง ดว้ยตนเองหรอืขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร
ประจ�าทาง รถไฟ รถราง) คณุสามารถขอบรกิารรบัส่งได ้โดยคณุจะไดก้ารเดนิทางโดย
รถแท็กซ่ี หรอืรถโดยสารขนาดเล็ก เทศบาลจะเป็นผู้อนุมัตวิา่ คณุมีสิทธิ์ ไดร้บัการ
บรกิารน้ี
 

แพทย์ท่ัวไป
แพทย์ที่ศนูย์อนามัยน้ัน ส่วนมากจะเป็นแพทย์ทั่วไป หมายความวา่ พวกเขาจะดแูล
รกัษาผู้ป่วยที่มี โรคทั่วไป และแพทย์เหล่าน้ี จะท�างานเกี่ยวกับการป้องกันรกัษาอีกดว้ย 
หมายความวา่ พวกเขาจะช่วยเหลือในการป้องกันไม่ ให้เกิดโรค ซ่ึงอาจจะเกี่ยวกับการ
ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี ่ลดน� ้าหนักหรอืวา่ลดการดืม่แอลกอฮอล์

แพทย์ทั่วไปจะดดูว้ยวา่ หากคณุจ�าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษา กับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ก็
จะมี ใบส่งตวั (en remiss) ไปยังแพทย์เฉพาะทาง

ภาพ: Colourbox
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พยาบาล
พยาบาลจะท�าหน้าที่ปฏิบัตงิาน ตามสถานพยาบาลทุกแห่งที่คณุเข้ารบัการรกัษา 
พยาบาลหลาย ๆ คนก็มีความรูเ้ฉพาะทางเช่นกัน ตวัอย่างเช่น ดา้นจิตเวช

ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาลท�างานรว่มกันกับแพทย์และพยาบาล มีหน้าที่ เช่น เจาะเลือด และท�า
แผล เป็นตน้

นักกายภาพบ�าบัดและนักอาชีวบ�าบัด	
นักกายภาพบ�าบัด เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ยกตวัอย่าง
เช่น ผู้ที่ปวดหลัง

นักอาชีวบ�าบัด เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วย หรอืผู้ที่บาดเจ็บ
เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดด้ขีึน้ 

นักจิตวทิยา	นักจิตเวชและผู้ ให้ค�าปรกึษา
นักจิตวทิยา นักจิตเวชหรอืผู้ ให้ค�าปรกึษา เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ที่มีปัญหาทาง
จิต ตวัอย่างเช่น ปัญหาที่มีสาเหตมุาจากความซึมเศรา้หรอืความเครยีด

นักโภชนาการ
นักโภชนาการ เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือในดา้น การเลือกรบัประทานอาหาร และเครือ่ง
ดืม่ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงขึน้

การพบกับผู้ ให้บรกิารรกัษาพยาบาล	
เมื่อคณุพูดคยุกับบุคลากรใด ๆ ประจ�าสถานพยาบาล เช่น แพทย์หรอืพยาบาล คณุควร
บอกวา่ตวัคณุเองตอ้งการอะไร ตวัคณุเองรูเ้รือ่งเกี่ยวกับปัญหา ที่คณุมีมากกวา่ใคร  

ในสวเีดนเป็นปกตทิี่แพทย์จะใช้หนังสือเล่มที่ช่ือวา่ Patient-Fass ซ่ึงเป็นเหมือน
พจนานุกรมเกี่ยวกับยาชนิดตา่ง ๆ

คณุสามารถตดิตอ่ที่ ใดไดบ้้าง 
เมื่อคณุหรอืบุตรของคณุไม่สบาย อันดบัแรกที่คณุควรท�า คอืไปที่ศนูย์อนามัยประจ�าตวั
คณุ ศนูย์อนามัยจะปิดท�าการในช่วงค�า่หรอืวนัหยุดราชการ หากคณุมีความจ�าเป็นตอ้ง
รบัการรกัษาพยาบาลโดยทันที คณุควรไปที่แผนกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดย
สอบถามศนูย์อนามัย ไดว้า่มีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการใด ที่ตัง้อยู่ ใกล้ที่สุด หรอือ่าน
ไดท้ี่เวบ็ไซตข์องทางศนูย์อนามัย

การเลือกศูนย์อนามัย	
ผู้ซ่ึงมีอายุเกิน 16 ปีขึน้ไป จะมีสิทธิ์เลือกศนูย์อนามัยที่คณุตอ้งการได ้ส�าหรบัเด็กที่
มีอายุต�า่กวา่ 16 ปีพ่อแม่ (หรอืผู้มีอ�านาจปกครองบุตร) จะเป็นผู้เลือกศนูย์อนามัยให้
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คณุสามารถเลือกศนูย์อนามัย ที่คณุตอ้งการได ้หลาย ๆ คนเลือกศนูย์อนามัยที่ตัง้อยู่
ใกล้บ้าน คณุยังสามารถเลือกได ้ระหวา่งศนูย์อนามัยรฐัหรอืเอกชน ส�าหรบัการเลือก
ศนูย์อนามัยน้ัน คณุสามารถ ไปที่ศนูย์อนามัยที่คณุเลือกให้ เป็นศนูย์อนามัยประจ�าตวั 
แล้วคณุจะไดร้บัการช่วยเหลือในการลงทะเบียน หากคณุไม่เลือกศนูย์อนามัยเอง ก็จะมี
การลงทะเบียนให้คณุ กับศนูย์อนามัยใกล้บ้านคณุ ตามที่อยู่ ในทะเบียนราษฏร ์

คณุสามารถเปลี่ยนศนูย์อนามัยเมื่อไหรก็่ ได ้ตวัอย่างเช่นเมื่อคณุย้ายที่อยู่ หากคณุ
ตอ้งการเปลี่ยนศนูย์อนามัย คณุก็ ไปตดิตอ่ที่ศนูย์อนามัย ที่คณุตอ้งการลงทะเบียนเป็น
ศนูย์อนามัยประจ�าตวั

โรคหรอือาการบาดเจ็บท่ีอันตรายถึงชีวติ
หากคณุป่วยเฉียบพลัน หรอืไดร้บับาดเจ็บรา้ยแรงถึงชีวติ คณุควรไปที่แผนกฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล หากคณุไม่สามารถไปที่ โรงพยาบาล ดว้ยรถส่วนตวัหรอืแท็กซ่ี คณุ
สามารถโทรศัพท์ตดิตอ่ไปที่ SOS alarm หมายเลข 112

หากบุตรของคณุป่วย หรอืไดร้บับาดเจ็บรนุแรง คณุสามารถไปที่แผนฉุกเฉินส�าหรบั
เด็ก ประจ�าโรงพยาบาล แผนกฉุกเฉินส�าหรบัเด็กน้ัน รบัรกัษาเด็กระหวา่ง 0 ถึง 16 ปี

แผนกรบัผู้ป่วยพิเศษ
โดยมากแผนกรบัผู้ป่วยพิเศษ จะมีอยู่ตามโรงพยาบาล ที่น่ีมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญโรค
เฉพาะทางประจ�าอยู่ ตวัอย่างเช่น โรคช่องท้องและล�าใส้ โดยมากแพทย์ประจ�าศนูย์
อนามัยจะมี ใบส่งตวั (en remiss) ไปยังแผนกรบัผู้ป่วยพิเศษ หากคณุตอ้งการเข้ารบั
ตรวจรกัษาที่แผนกน้ี คณุไม่จ�าเป็นตอ้งมี ใบส่งตวั แตถ่้าคณุมี ใบส่งตวัคณุจะไดเ้ข้ารอ
รบัการรกัษาจะเรว็กวา่ และยังเสียคา่ใช้จ่ายน้อยกวา่ดว้ย

ภาพ: Colourbox
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ศูนย์สุขภาพเยาวชน	
ศนูย์สุขภาพเยาวชน เป็นศนูย์ ให้บรกิารวยัรุน่หญิงชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ 
สุขภาพ และความสัมพันธ์ ศนูย์สุขภาพเยาวชนมักจะเปิดบรกิารเยาวชนระหวา่งอายุ 
13 ถึง 24 ปี ซ่ึงไม่ตอ้งเสียคา่บรกิารใด ๆ ที่ศนูย์น้ีมักจะมีพยาบาลผดงุครรภ์ ผู้ ให้ค�า
ปรกึษา นักจิตวทิยา ผู้ช่วยพยาบาล นรแีพทย์ และแพทย์

โรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลหน่ึง ๆ จะมีหลายแผนกและหลายฝ่าย หากคณุมี ใบส่งตวัก็ ให้ ไปที่
แผนกผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาล และหากคณุมีโรคหรอือาการบาดเจ็บ ที่ตอ้งเข้ารบั
รกัษาโดยทันที คณุเข้ารบับรกิารที่น่ีได ้โรงพยาบาลหลายแห่งมีแผนกคลอด หากคณุ
จะคลอดบุตรก็ ให้ ไปที่แผนกน้ี

ตวัอย่างบางส่วนของแผนกตา่ง ๆ ในโรงพยาบาล

• แผนกศัลยกรรมกระดกูและข้อ: ส�าหรบัปัญหาเกี่ยวกับกระดกู หรอือวยัวะส�าหรบั

 การเคลื่อนไหว ตวัอย่างเช่น กระดกูหัก

• แผนกอายุรกรรม: ส�าหรบัโรคภายใน ตวัอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับท้องและล�าใส้

• แผนกศัลยกรรม: ส�าหรบัโรคที่จ�าเป็นตอ้งผ่าตดั

• แผนกนรเีวชกรรม: ส�าหรบัโรคของสตร ีตวัอย่างเช่น ปัญหาระหวา่งการตัง้ครรภ์

• แผนกจักษุ: ส�าหรบัโรคตา่ง ๆ เกี่ยวกับตา

• แผนกหู จมูก คอ: ส�าหรบัปัญหาในหู จมูก และคอ

• แผนกจิตเวช: ส�าหรบัปัญหาทางจิต

แผนกฉุกเฉิน
แผนกฉุกเฉินเปิดบรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อคณุไดร้บับาดเจ็บรา้ยแรง หรอืป่วย
เฉียบพลันให้ ไปที่แผนกน้ี หรอืหลังจากศนูย์อนามัยประจ�าตวัคณุปิดท�าการ หากคณุ
ไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นเรือ่งปกตทิี่คณุจะตอ้งรอนาน เน่ืองจากโรง
พยาบาลไม่อาจทราบล่วงหน้าไดว้า่จะมีผู้ป่วยที่ตอ้งรบัเข้ารกัษาฉุกเฉินกี่ราย ที่แผนก
ฉุกเฉินน้ีจะให้การรกัษาแก่ผู้ที่ป่วยหนักมากที่สุดก่อน ฉะน้ันหากคณุสามารถไปรกัษา
ที่ศนูย์อนามัยประจ�าตวัหรอืคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการไดจ้ะดกีวา่

คณุควรไปที่ศนูย์อนามัยประจ�าตวัในเวลาเปิดท�าการจะดกีวา่หากไม่ไดป่้วยหรอืบาดเจ็บ
รา้ยแรง 
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เด็กและเยาวชน
ในเมืองใหญ่ ๆ อาจจะมีโรงพยาบาลพิเศษส�าหรบัเด็กและเยาวชน ในเมืองเล็ก ๆ น้ันมี
แผนกพิเศษส�าหรบัเด็กและเยาวชนอายุระหวา่ง 0 ถึง 16 ปี หากวา่เด็กตอ้งนอนรกัษา
ตวัที่ โรงพยาบาล ก็จะมีหอผู้ป่วยเฉพาะส�าหรบัเด็กและเยาวชน

การเจ็บป่วยทางจิต
การเจ็บป่วยทางจิตเกิดขึน้ไดก้ับทุกคน ในบางครัง้ก็เป็นเรือ่งยากที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับ
อาการป่วยทางจิตใจ การเจ็บป่วยทางจิตน้ีมักจะเห็นไดชั้ดตามรา่งกาย อาจจะมีอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ บางคนอาจรูสึ้กเหงื่อออก หัวใจเตน้ถี่มาก คณุอาจนอนหลับยาก
หรอืปวดหัว

หากคณุคดิวา่คณุมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต คณุสามารถพูดคยุกับแพทย์ ที่ศนูย์
อนามัยประจ�าตวัคณุ แพทย์อาจช่วยเหลือคณุให้ ไดพ้บ กับผู้ ให้ค�าปรกึษา หรอืนัก
จิตเวช

โรงพยาบาล จะมีแผนกจิตเวชส�าหรบัผู้ ใหญ่และเด็กหรอืเยาวชน (จิตเวชเด็กและ
เยาวชน หรอื BUP) แผนกจิตเวชมักจะเปิดท�าการทุกวนัและตลอด 24 ช่ัวโมงเช่น
เดยีวกับแผนกฉุกเฉิน

การรบัประกันการรกัษาพยาบาล
ในสวเีดนคณุอาจจะตอ้งรอรบั การรกัษาพยาบาลเป็นเวลานาน ดงัน้ันจึงมีส่ิงหน่ึง
ที่เรยีกวา่ vårdgaranti (การรบัประกันการรกัษาพยาบาล) การรบัประกันการรกัษา
พยาบาลน้ีมีกฎเกณฑ์ แตกตา่งกันไป ซ่ึงจะท�าให้เข้ารบัการรกัษาอย่างรวดเรว็ไดง้่ายขึน้

Primärvården	(การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น)	- หากคณุพยายามตดิตอ่ขอเข้ารบัการ
รกัษาพยาบาล เบือ้งตน้ คณุควรจะสามารถการตดิตอ่ไดภ้ายในหน่ึงวนั การตติตอ่น้ัน
อาจหมายถึงวา่คณุไปที่ศนูย์อนามัยหรอืวา่พูดคยุกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หากเจ้า
หน้าที่ฝ่ายการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ เช่น พยาบาล พิจารณาแล้วเห็นวา่คณุตอ้งพบ
แพทย์ คณุอาจไม่จ�าเป็นตอ้งรอพบแพทย์นานมากกวา่ 7 วนั

แผนกผู้ป่วยพิเศษ - หากคณุมี ใบส่งตวัไปยังแพทย์เฉพาะทาง คณุไม่จ�าเป็นตอ้งรอ
นานกวา่ 90 วนัเพื่อเข้าพบ กฎข้อน้ีใช้ ในกรณีที่คณุไปที่แผนกผู้ป่วยพิเศษโดยไม่มี ใบ
ส่งตวัดว้ย 

การรกัษา - เมื่อแพทย์ตดัสินวา่คณุควรไดร้บัการรกัษา ตวัอย่างเช่น การผ่าตดั คณุไม่
จ�าเป็นตอ้งรอนานกวา่ 90 วนัเพื่อรบัการผ่าตดั

การรบัประกันการรกัษาพยาบาลน้ันไม่เกี่ยวกับการรกัษาฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉินใด ๆ 
ควรไดร้บัการรกัษา โดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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กฎหมายโรคติดต่อ
สวเีดนมีกฎหมายฉบับหน่ึงที่เรยีกวา่ smittskyddslagen (กฎหมายโรคตดิตอ่) ซ่ึงได้
บัญญัตขิึน้ เพื่อป้องกันไม่ ให้ โรคตดิตอ่รา้ยแรงแพรก่ระจาย 

กฎหมายน้ีมีรายช่ือโรคตดิตอ่ตา่ง ๆ อยู่ประมาณ 50 โรค โรคเหล่าน้ีจะตอ้งแจ้งให้เจ้า
หน้าที่รบัทราบ

หากคณุคดิวา่คณุไดต้ดิโรคหน่ึงโรคใด ในรายช่ือที่ระบุไว ้น่ันหมายความวา่ คณุจะตอ้ง
ตดิตอ่เข้ารบัการรกัษาพยาบาล (ลงทะเบียน) และคณุจะตอ้งแจ้งดว้ยวา่มีผู้ ใดบ้างที่
อาจตดิโรคน้ัน ๆ จากคณุ

โรคบางชนิดในรายช่ือโรคตดิตอ่ของกฎหมายฉบับน้ี จะแพรเ่ชือ้ตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 
ตวัอย่างของ โรคเหล่าน้ันเช่น โรคตดิเชือ้เอชไอว ีโรคหนองในและซิฟิลิส

หากคณุไดต้ดิโรคเหล่าน้ี จะไม่มีคา่ใช้จ่ายส�าหรบัการตรวจรกัษา การรบัการรกัษาและ
ยาใด ๆ ทัง้สิน้ นอกจากน่้ีคณุจะไดร้บัความช่วยเหลือ ให้ตดิตอ่กับบุคคลที่อาจตดิโรค
จากคณุดว้ย

Smittskyddsinstitutet (สถาบันควบคมุโรคตดิตอ่) เป็นหน่วยงานหน่ึงซ่ึงมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายโรคตดิตอ่ และข้อมูลโรคตดิตอ่ คณุสามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับสถาบันน้ี และ โรคตา่ง ๆ ไดท้างอินเตอรเ์น็ตที่เวบ็ไซต ์ 

www.smittskyddsinstituet.se

การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่าย
การคุม้ครองเพดานคา่ใช้จ่ายน้ี เป็นการคุม้ครองคา่ใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลและยาที่
มีอัตราคา่ใช้จ่ายสูง

การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่ายส�าหรบัการรกัษาพยาบาล หมายความวา่ หากคณุซ่ึง
เป็นผู้ป่วย จะจ่ายเพียงแค ่1,100 โครนสวเีดนตอ่ปีเท่าน้ัน ส�าหรบัการรกัษาพยาบาล 
หลังจากคณุจ่ายครบ 1,100 โครนสวเีดนแล้ว คณุจะไดร้บัการรกัษาโดยไม่มีคา่ใช้จ่าย
ตลอดปีน้ัน ๆ โดยคณุจะไดร้บัเป็น frikort (บัตรรกัษาฟร)ี บัตรน้ีมีอายุการใช้งาน
ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัแรกที่คณุเข้ารบับรกิารทางแพทย์

การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่ายส�าหรบัยา หมายความวา่ คณุจ่ายเพียงแค ่2,200 โครน
สวเีดนปีส�าหรบัคา่ยาที่มี ใบส่ัง หลังจากคณุจ่ายครบ 2,200 โครนสวเีดนแล้ว คณุจะได้
รบัยาตามใบส่ัง โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายตลอดปีน้ัน ๆ โดยนับเวลาตัง้แตว่นัที่คณุซือ้ยาครัง้
แรก 

ตวัเลขจากปี 2012



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län สาระน่ารูเ้กี่ยวกับสวเีดน | 167 

ทันตกรรม 
สวเีดนมีบรกิารทันตกรรม ทัง้ที่เป็นของรฐัและเอกชน ในส่วนที่เป็นของรฐัน้ันดแูล
โดยเทศมณฑลหรอืภูมิภาค ส่วนที่รฐัดแูลน้ีเรยีกวา่ Folktandvården (ศนูย์ทันตกรรม
ประชาชน)

คลินิกของทันตแพทย์หรอืหมอฟันเอกชนน้ัน มีอยู่หลายแห่งในสวเีดน กฎเกณฑ์คา่
ใช้จ่ายในการให้ บรกิารทางทันตกรรมน้ันแตกตา่งกันไป ขึน้อยู่กับวา่คณุอาศัยอยู่ที่ ไหน
และทันตแพทย์ ใดที่คณุเลือก

งานทันตกรรมในสวเีดน เป็นงานเกี่ยวกับการทันตกรรมป้องกัน หมายความวา่
คณุควรหาหมอฟันเป็นระยะ ๆ เพื่อรกัษาฟันให้มีสุขภาพดี

ประชากรในสวเีดนที่มีอายุต�า่กวา่ 20 ปีจะไดร้บัการรกัษาฟัน โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายทัง้ใน
ส่วนของศนูย์ทันตกรรมประชาชน และทันตกรรมเอกชน โดยจะมีการเรยีกตวัเด็กและ
เยาวชนทุกคน เข้าพบหมอฟันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเข้ารบัการตรวจรกัษา และ
ทันตกรรมป้องกัน ส�าหรบัผู้ ใหญ่จะตอ้ง ตดิตอ่กับหมอฟันดว้ยตนเอง

ภาพ: Colourbox
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ความช่วยเหลือทางทันตกรรม
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในสวเีดน มีสิทธิ์ ไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นทันตกรรม (tand-

vårdsstöd) จนมีอายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์ ความช่วยเหลือทางทันตกรรมน็ี จะมีส่วนหน่ึง
เป็นความช่วยเหลือ (เงิน) ส�าหรบัจ่ายคา่บรกิารให้หมอฟัน และอีกส่วนหน่ึงเป็นการ
คุม้ครองเพดานคา่ใช้จ่าย

เงินช่วยเหลือทางทันตกรรมจะจ่ายให้ 300 โครนสวเีดนตอ่ปี ส�าหรบัผู้ที่มีอายุระหวา่ง 
20 ถึง 29 ปี หรอือายุมากกวา่ 75 ปี ส�าหรบับุคคลที่มีอายุระหวา่ง 30 ถึง 74 ปี จะไดค้วาม
ช่วยเหลือเป็นเงิน 150 โครนสวเีดนตอ่ปี คณุสามารถกันเงินความช่วยเหลือน้ีไวห้น่ึงปี 
เพื่อใช้ ในปีถัดไปได้

การคุม้ครองเพดานคา่ใช้จ่าย หมายความวา่ คณุจ่ายคา่ใช้จ่ายเองเพียงบางส่วน ส่วนที่
เหลือทัง้หมด ทางส�านักงานประกันสังคมจะเป็นผู้จ่าย การคุม้ครองเพดานคา่ใช้จ่ายน้ี
มีผลภายใน 12 เดอืน โดยจะให้ส่วนลด หากคณุตอ้งจ่ายคา่ทันตกรรมเป็นเงินมากกวา่ 
3,000 โครนสวเีดน ดงัน้ันคณุจ่ายเองเพียงครึง่เดยีว หากคณุมีคา่ทันตกรรมที่สูงกวา่ 
15,000 โครนสวเีดน คณุจะตอ้งจ่ายเพียงแค ่15 เปอรเ์ซ็นตข์องคา่ใช้จ่ายเท่าน้ัน

ตวัเลขจากปี 2012

Frisktandvård	(ทันตกรรมเพ่ือสุขภาพฟัน)
ศนูย์ทันตกรรมประชาชน มีบรกิารคา่ทันตกรรมในราคาคงที่ ซ่ึงเรยีกวา่ frisktandvård 
คณุจ่ายราคาคงที่ประจ�าทุก ๆ เดอืน แต่ไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่ายเมื่อไปหาทันตแพทย์
คณุจะตอ้งท�าสัญญาเพื่อรบับรกิาร frisktandvård โดยจะตอ้งเข้ารบัการตรวจ 

สุขภาพฟันก่อน เพื่อให้ทันตแพทย์ ไดพ้ิจารณา คา่ใช้จ่ายส�าหรบับรกิารน้ี

หากคณุไม่พอใจ
หากคณุไม่พอใจกับ การรกัษาและบรกิาร คณุมีสิทธิ์ที่จะตดิตอ่กับหัวหน้าประจ�าหน่วย
งานการรกัษาพยาบาลน้ัน ๆ ที่คณุไดเ้ข้ารบัการบรกิาร

หากคณุยังคงไม่พอใจ คณุสามารถตดิตอ่กับคณะกรรมการดแูลสิทธิผู้ป่วย เทศมณฑล
หรอืภูมิภาคทุกแห่ง จะมีคณะกรรมการดแูลสิทธิผู้ป่วยอยู่ คณะกรรมการน้ีสามารถช่วย
แก้ปัญหาให้คณุได้

นอกจากน้ีคณุยังสามารถที่จะตดิตอ่กับ Socialstyrelsen (ส�านักงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสวสัดกิารสังคมแห่งชาต)ิ ซ่ึงดแูลการรอ้งเรยีนเรือ่งการรกัษาพยาบาล
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8. ผู้สูงอายุในสวเีดน 
 สารบัญ

 ผู้สูงอายุ

 บ�านาญ

 การบรกิารดแูลผู้สูงอายุ

 งานศพ

 สิทธิ ในการรบัมรดก

ภาพ: Colourbox
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ผู้สูงอายุ
ประชากรของสวเีดนมีอายุยืนยาว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรทัง้หมดอยู่ที่ 81 ปี 
ผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 83 ปีและผู้ชายอายุขัยเฉลี่ย 79 ปี ประชากรในกลุ่มอายุ 55 ปีขึน้ไป
มี 31 เปอรเ์ซ็นต์

กรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อม และรปูแบบการด�ารงชีวติ มีอิทธิพลตอ่วยัสูงอายุ การกิน
อาหารดมีีประโยชน์ และออกก�าลังกายสม�่าเสมอมาโดยตลอด จะท�าให้คณุมีสุขภาพที่ดี
เมื่อคณุเข้าสู่วยัสูงอายุ

เงินบ�านาญ
เงินบ�านาญ คอื เงินที่คณุจะไดร้บัเมื่อคณุถึงวยัเกษียณ จ�านวนเงินบ�านาญที่จะไดร้บั
น้ันจะแตกตา่งกันออกไป ขึน้อยู่กับอัตราเงินเดอืนที่คณุไดร้บัก่อนหน้าน้ี ระยะเวลาที่
คณุท�างาน และจ�านวนเงินที่คณุท�าการเก็บออมไว้

เงนิบ�านาญทีค่ณุจะไดร้บัแบ่งเป็น 3 ประเภทคอื

• เงินบ�านาญทั่วไป

• เงินบ�านาญอาชีพ 

• เงินบ�านาญจากการออมทรพัย์ดว้ยตนเอง

เงินบ�านาญท่ัวไป
เงินบ�านาญทั่วไป เป็นเงินบ�านาญที่ทุกคนมีสิทธิ์ ไดร้บั หากคณุอาศัยและท�างานอยู่ ใน
สวเีดน เงินบ�านาญน้ีเป็นของรฐั และจ่ายให้ โดยผ่านทางส�านักงานบ�านาญ  

www.pensionsmyndigheten.se คณุไดส้ะสมเงินบ�านาญของคณุในทุก ๆ ปี ไม่วา่จะ
คณุท�างาน ศึกษาเล่าเรยีน หรอืวา่ลางานเพื่อเลีย้งดบูุตร บ�านาญทั่วไปน้ีมีสามส่วนดว้ย
กัน คอื เงินบ�านาญรายได ้เงินบ�านาญโบนัส และเงินบ�านาญประกัน

1. เงินบ�านาญรายได้	

จ�านวนเงินบ�านาญรายไดท้ี่คณุจะไดร้บัน้ัน ขึน้อยู่กับรายไดเ้ดมิที่คณุเคยไดร้บั ในทุก ๆ 
ปีคณุจะจ่าย 16 เปอรเ์ซ็นตข์องรายไดห้รอืเงินเดอืนของคณุ เพื่อสะสมในเงินบ�านาญ
ส่วนน้ี

2. เงินบ�านาญโบนัส	

ในทุก ๆ ปีคณุจะจ่าย 2.5 เปอรเ์ซ็นตข์องรายได ้หรอืเงินเดอืนของคณุ ส�าหรบัเงิน
บ�านาญโบนัส เงินในบ�านาญประเภทน้ีจะน�าไปไว้ ในกองทุนตา่ง ๆ ซ่ึงกองทุนน้ัน จะ
มีหลักทรพัย์หรอืหุ้น ที่มีหลายคนเป็นเจ้าของรว่มกัน คณุตดัสินใจเลือกเองวา่ คณุจะ
น�าเงินไปไว้ ในกองทุนใด เมื่อคณุน�าเงินไปลงในกองทุนใดกองทุนหน่ึง จะถือวา่คณุได้
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ัน หากวา่มูลคา่ของหลักทรพัย์หรอืหุ้นเพิ่มขึน้ คณุและ
เจ้าของคนอื่น ๆ ก็จะไดเ้งินมากขึน้ หากวา่มูลคา่ของหลักทรพัย์หรอืหุ้นลดลง คณุและ
เจ้าของคนอื่น ๆ ก็จะไดเ้งินน้อยลง
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จ�านวนเงินบ�านาญโบนัสที่คณุจะไดร้บัน้ัน ขึน้อยู่กับจ�านวนเงินที่คณุลงทุน และผล
ประกอบการของหลักทรพัย์หรอืหุ้นในกองทุนที่คณุถือ

3. เงินบ�านาญประกัน

เงินบ�านาญประกันน้ัน มี ไวส้�าหรบัผู้ที่มีรายไดน้้อย หรอืไม่มีรายไดจ้ากการท�างาน ผู้ที่
จะไดร้บัเงินบ�านาญประกันเต็มจ�านวนน้ัน จะตอ้งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ในสวเีดนมาแล้ว
อย่างน้อย 40 ปี ในกรณีที่คณุอาศัยอยู่ ในสวเีดนน้อยกวา่ 40 ปี คณุอาจจะไดจ้�านวนเงิน
บ�านาญประกันน้อยลง หากคณุไดเ้งินบ�านาญประเภทอื่น ๆ ดว้ย เช่น เงินบ�านาญราย
ได ้หรอืเงินบ�านาญส�าหรบัผู้เป็นหม้าย

เงินบ�านาญส�าหรบัผู้เป็นหม้าย
หากคณุเป็นหญิงที่สามีเสียชีวติ คณุสามารถรบัเงินบ�านาญส�าหรบัผู้เป็นหม้ายได ้เงิน
บ�านาญประเภทน้ียกเลิกไปเมื่อ วนัที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1990 แตห่ากวา่คณุสมรสก่อนที่่

จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คณุก็มี โอกาสไดร้บัเงินบ�านาญน้ี

เงินบ�านาญอาชีพ	
เงินบ�านาญอาชีพน้ี เป็นส่วนหน่ึงของเงินบ�านาญ ที่นายจ้างของคณุเป็นผู้จ่าย โดยส่วน
มากผู้เป็นลูกจ้างจะมีสิทธิ์ ไดร้บัเงินบ�านาญอาชีพ ผู้ซ่ึงก�าลังศึกษา วา่งงาน ท�างานใน
สถานประกอบการที่ ไม่มีข้อตกลงรว่ม (ระหวา่งนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) หรอืเป็นผู้
ที่มีกิจการของตวัเอง จะไม่มีสิทธิ์ ไดร้บัเงินบ�านาญอาชีพ

บรษัิทที่ ให้บรกิารจ่ายเงินบ�านาญอาชีพ มีอยู่หลายบรษัิทดว้ยกัน บรษัิทเหล่าน้ีไดท้�า
สัญญากับผู้ประกอบการตา่ง ๆ เงินบ�านาญอาชีพมีหลายรปูแบบ เงินบ�านาญอาชีพของ
คณุจะเป็นแบบใดน้ัน ขึน้อยู่กับการตดัสินใจของ องคก์รสหภาพแรงงานและนายจ้าง

ภาพ: Colourbox
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เงินบ�านาญสว่นตัว
คณุสามารถเก็บสะสมเงินบ�านาญของคณุไดเ้อง คณุอาจฝากกับทางธนาคาร
หรอืวา่ในกองทุนประกันของบรษัิทประกันบ�านาญก็ได ้คณุตดัสินใจดว้ยตวัเองวา่ คณุ
ตอ้งการเก็บสะสมเป็นเงินจ�านวนเท่าไหรท่ี่ ในทุก ๆ เดอืน และเมื่อใดที่คณุตอ้งการเริม่
ตน้สะสม

เงินบ�านาญส�าหรับผู้ประกอบการ
หากคณุเป็นเจ้าของกิจการ คณุจะไม่ไดร้บัเงินบ�านาญอาชีพ คณุตอ้งจ่ายเงินบ�านาญ
ส�าหรบัตวัเอง เรยีกวา่ เงินสมทบส�าหรบัผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกิจการ โดยจ่าย
เป็นจ�านวนเท่ากับที่นายจ้างพึงจ่ายให้กับลูกจ้าง อีกทัง้คณุตอ้งจ่ายเงินสมทบบ�านาญ
ประเภททั่วไปดว้ย

การจ่ายบ�านาญเริม่ต้นเม่ือใด
คณุตดัสินใจไดเ้องวา่คณุจะเกษียณเมื่อใด ยิ่งคณุขอรบัเงินบ�านาญช้าเท่าไหร ่คณุก็
ยิ่งจะไดร้บัเงินบ�านาญมากขึน้ทุก ๆ เดอืน คณุสามารถขอเงินบ�านาญรายได ้และเงิน
บ�านาญโบนัสก่อนก�าหนดได ้เมื่อคณุมีอายุ 61 ปี คณุสามารถขอเงินบ�านาญประกัน
ก่อนก�าหนดได ้เมื่อคณุมีอายุครบ 65 ปี

อายุเกษียณตามปกต ิคอื 65 ปี แตค่ณุมีสิทธิ์ที่จะท�างานตอ่จนถึงอายุ 67 ปี คณุสามารถ
ตกลงกับนายจ้างไดห้ากคณุตอ้งการท�างานตอ่ไป

คณุเลือกเองวา่คณุจะขอเงินบ�านาญเป็นจ�านวนเท่าไหร ่ คณุสามารถขอเงินบ�านาญได้
ระหวา่ง 25 ถึง 100 เปอรเ์ซ็นตข์องบ�านาญของคณุในแตล่ะเดอืน คณุสามารถเลือก 
เป็นตน้วา่ ขอเงินบ�านาญของคณุเพียงครึง่เดยีวและท�างานตอ่ครึง่หน่ึง

เงินช่วยเหลือส�าหรบัผู้สูงอายุ
หากคณุมีอายุครบ 65 ปีบรบิูรณ์และยังไม่ไดเ้งินบ�านาญใด ๆ ทัง้สิน้ คณุมีสิทธิ์ที่จะได้
รบัเงินช่วยเหลือส�าหรบัผู้สูงอายุ หากคณุไดร้บัเงินบ�านาญน้อยมากคณุยังมีสิทธิ์เช่นกัน
ที่จะไดร้บัเงินช่วยเหลือผู้สูงอาย

การบรกิารดแูลผู้สูงอายุ 
ในสังคมสวเีดนมักจะให้ ความช่วยเหลือหรอืดแูลแก่ผู้สูงอายุ ในประเทศอื่น ๆ อาจะ
เป็นเรือ่งธรรมดาที่ครอบครวั หรอืญาตพิี่น้องดแูลผู้สูงอายุ กฎหมายไดร้ะบุวา่ ผู้สูงอายุ
มีสิทธิ์ ไดร้บัการดแูลแบบใดบ้าง และการบรกิารใดที่เทศบาลจัดหาให้ คณุมีสิทธิ์ ไดร้บั
ความช่วยเหลือและบรกิารดแูล เพื่อให้การด�าเนินชีวติประจ�าวนัเป็นไปดว้ยด ีกฎหมาย
ที่ส�าคญั ๆ คอื กฎหมายสวสัดกิารสังคม และ กฎหมายการดแูลสุขภาพและการรกัษา
พยาบาล
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การให้ความช่วยเหลือตามบ้าน
เมื่อคณุเป็นผู้สูงอายุ และตอ้งการความช่วยเหลือ คณุควรตดิตอ่กับทางเทศบาลของ
คณุ เทศบาลสามารถช่วยเหลือคณุดว้ยการให้การดแูลและการบรกิาร โดยที่คณุก็ยัง
สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได ้น่ันเรยีกวา่ hemtjänst คอื การให้ความช่วยเหลือตามบ้าน

หน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือตามบ้าน จะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรให้ช่วยเหลือคณุ ตวัอย่าง
เช่น การท�าความสะอาด ซือ้อาหาร ปูเตยีง อาบน� ้า และโกนหนวด คณุยังสามารถไดร้บั
ความช่วยเหลือในช่วงค�า่และกลางคนืดว้ยหากวา่คณุเจ็บป่วย หรอืหาก
ไดร้บับาดเจ็บ ก็จะมีพยาบาลมาท�าแผลหรอืวา่ให้ความช่วยเหลือเรือ่งยา

เทศบาลหลายแห่ง จะมีเจ้าหน้าที่บุคลากร ซ่ึงให้ช่วยเหลือในการซ่อมบ�ารงุแบบง่าย ๆ 
ดว้ยบางครัง้เรยีกวา่วา่ fixarservice (บรกิารซ่อมบ�ารงุ) บุคลากรจากหน่วยบรกิารบรกิาร
ซ่อมบ�ารงุสามารถช่วยจัดการ เช่น จัดแขวนกรอบรปูภาพ หรอืเปลี่ยนผ้าม่าน

บ้านพักผู้สูงอายุ
หากวา่คณุไม่อาจพักอยู่ที่บ้านไดอ้ีกตอ่ไปแล้ว ก็มีบ้านพักผู้สูงอายุให้พักอาศัย
ซ่ึงที่น่ีจะให้การดแูล และการบรกิารช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุจะมีบุคลากร
ท�างานตลอด 24 ช่ัวโมง บ้านพักผู้สูงอายุส่วนมากจะเป็นห้องชุดขนาดเล็กที่ประกอบ
ดว้ย ห้องนอน ห้องน่ังเล่น รวมทัง้ห้องน� ้าพรอ้มที่อาบน� ้าและสุขา ส่วนใหญ่จะมีห้องน่ัง
เล่นขนาดใหญ่ที่อยู่นอกห้องชุด ซ่ึงผู้อาศัยคนอื่น ๆ ใช้สอยรว่มกัน บางครัง้ก็จะมีครวัที่
ใช้รว่มกันดว้ยเช่นกัน

หากคณุตอ้งการห้องที่บ้านพักผู้สูงอายุ คณุตอ้งให้ biståndshandläggare (เจ้าหน้าที่
บรหิารฝ่ายงานช่วยเหลือ) ท�าการพิจารณาก่อน หลังจากน้ันเจ้าหน้าที่บรหิาร ฯ จะ
อนุมัตวิา่ คณุมีสิทธิ์เข้าอยู่ ในบ้านพักผู้สูงอายุหรอืไม่ ผู้ที่จ�าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลและ
บรกิารมากที่สุดจะไดเ้ข้าพักก่อน

การพยาบาลที่บ้าน
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งานศพ 
ในสวเีดนเมื่อมีผู้เสียชีวติ จะมีการจัดงานศพ โดยมีญาตพิี่น้องหรอืเพื่อนสนิทของผู้
ตายมารว่มงาน งานศพส่วนมากจะจัดขึน้ในโบสถ์ โดยปกตจิะท�าตามความปรารถนา
ของผู้ตายวา่ควรจัดงานศพอย่างไร ความปรารถนาของผู้ตายน้ันสามารถเขียนไว้ ใน
พินัยกรรม หรอืเป็นการบอกกล่าวของผู้ตายก่อนเสียชีวติ

ในกรณีท่ีมีผู้เสยีชีวติ
เมื่อผู้ ใดก็ตามเสียขีวติลง ญาต ิๆ มักจะตดิตอ่กับทางนักบวช บาทหลวง แรบไบ 
(นักบวชในศาสนายิว) หรอือิหม่าม การพูดคยุกับทางส�านักงานดแูลสุสาน (kyrko-
gårdsförvaltningen) และบรษัิทบรกิารจัดงานศพ (begravningsbyrå) อาจจะเป็นมี
ประโยชน์ก็ ได้

ไม่มีกฎเกณฑ์ ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการงานศพ แตม่ีกฎที่บอกวา่จะตอ้งวางรา่งของผู้
ตายลงในโลงศพ

อีกทัง้ยังมีกฎเกี่ยวกับหลักการฌาปนกิจศพ และวธิีการฝังอัฐิลงในดนิ การฌาปนกิจศพ 
หมายถึง การน�ารา่งของผู้ตายใส่เตาเผาพรอ้มกันกับโลงศพ ในเตาน้ันจะเผารา่งผู้ตาย
และโลงพรอ้มกันจนเป็นอัฐิ หลังจากน้ันมักจะน�าอัฐิไปบรรจุลงในหลุมฝังที่สุสาน และ
ยังสามารถน�าอัฐิไปโปรย ณ บรเิวณพิเศษของสุสาน คอื สถานร�าลึก หากวา่คณุจะน�า
อัฐิไปโปรย อาทิเช่น ในทะเล คณุตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการปกครองมณฑล 
(länsstyrelsen)

Svenska kyrkan (ครสิตจักรแห่งสวเีดน) มีหน้าที่รบัผิดชอบสุสานในสวเีดน ไม่
จ�าเพาะวา่เป็นศาสนาใดที่ผู้ตายนับถือ Svenska kyrkan มีเวปไซตท์ี่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุสานและสถานที่ฝังศพในแถบที่คณุอาศัยอยู่ www.svenskakyrkan.se

งานศพแบบศาสนาครสิต์
ประมาณ 83 เปอรเ์ซ็นตข์องผู้เสียชีวติในสวเีดน จะจัดงานศพตามพิธีกรรมของศาสนา
ครสิต์ ในโบสถ์ ซ่ึงมีนักบวชเป็นผู้น�าในการท�าพิธี การที่่จะจัดงานศพตามพิธีกรรมของ
ศาสนาครสิต์ ไดน้ั้น ผู้ตายจะตอ้งเป็นสมาชิกใน ครสิตจักรแห่งสวเีดน การฌาปนกิจ
ศพแบบครสิตจักรน้ัน ไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ส�าหรบัผู้เป็นสมาชิก พิธีกรรมงานศพ
แบบครสิตศาสนาน้ี สามารถท�าได้ ในโบสถ์นอกครสิตจักร โบสถ์คาทอลิก หรอืโบสถ์
ออโธด็อกซ์

งานศพแบบพลเรอืน
ทุกคนในสวเีดนจ่ายคา่ธรรมเนียมงานศพ โดยผ่านทางการจ่ายภาษี คา่ธรรมเนียมน้ัน
ให้สิทธิ ในการใช้สถานที่จัดงานศพ ตวัอย่างเช่น วหิาร คา่ธรรมเนียมยังให้สิทธิบรกิาร
เคลื่อนย้ายโลงศพจากสถานที่จัดงานศพไปยังหลุมฝังศพ
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งานศพแบบพลเรอืน เป็นพิธีที่ ไม่มีศาสนามาเกี่ยวข้อง ฉะน้ันการงานศพแบบน้ีจึงไม่
จัดขึน้กันในโบสถ์ แตอ่าจจะจัดในวหิารของสุสาน ในสวน หรอือาจจะเป็นสถานที่ทาง
ธรรมชาต ิโดยจะมีเจ้าหน้าที่พิธีการพลเรอืนเป็นผู้น�าท�าพิธี

สิทธิ ในการรบัมรดก
เมื่อมีผู้เสียชีวติลง มีกฎหมายก�าหนดไวว้า่ ใครจะเป็นผู้ ไดร้บัเงินมรดก และทรพัย์
สมบัตติา่ง ๆ ของผู้เสียชีวติ

บัญชีรายการทรัพย์สิน
เมื่อมีผู้เสียชีวติลง จะตอ้งมีการจัดท�ารายการทรพัย์สินทัง้หมดที่ผู้ตายเป็นเจ้าของ ซ่ึง
เรยีกวา่ บัญชีรายการทรพัย์สิน โดยควรท�าให้เสรจ็ภายใน 3 เดอืนหลังจากมีการตายเกิด
ขึน้ หากวา่ผู้เสียชีวติเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรที่อายุต�า่กวา่ 18 ปี บุตรจะไดร้บัความช่วย
เหลือจากผู้พิทักษ์ ซ่ึงผู้พิทักษ์เป็นบุคคล ที่จะดแูลรกัษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของ
เด็กทัง้หมด

ภาพ: Maria Nobel
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กองมรดก
กองมรดก คอื เงินและทรพัย์สินของที่เหลือของผู้ตาย ผู้ที่เป็นญาตพิี่น้องจะเป็น
เจ้าของกองมรดกของผู้ตายรว่มกัน

การแบ่งสนิสมรสและการแบ่งมรดก
หากวา่ผู้ตายสมรส และเป็นเจ้าของทรพัย์สินรว่มกับสามีหรอืภรรยาของตน จะตอ้ง
ท�าการแบ่งทรพัย์สินทัง้หมดของทัง้สองก่อนเป็นขัน้แรก เรยีกวา่ การแบ่งสินสมรส เมื่อ
แบ่งสินสมรสเสรจ็สิน้แล้วจึงจะมีการแบ่งมรดกตอ่ไป

การรบัมรดก
หากวา่ผู้ตายสมรสจะตอ้งให้คูส่มรสสามีหรอืภรรยาที่มีชีวติอยู่เป็นผู้รบัมรดกทัง้หมด 
โดยบุตรของทัง้สองจะไดร้บัมรดกเมื่อคูส่มรสของผู้ตายเสียชีวติลง ในระหวา่งน้ันคู่
สมรสของผู้ตายสามารถท�าอะไรกับทรพัย์สินเหล่าน้ันก็ ได้

หากผู้ตายมีบุตรกับบุคคลอื่น บุตรน้ันจะสามารถไดร้บัมรดกของตนไดเ้ลยทันที
หรอือาจจะรอให้คูส่มรสของผู้ตายเสียชีวติลงก่อนก็ไดเ้ช่นกัน

หากวา่ผู้ตายไม่ไดส้มรส บุตรของเขาหรอืเธอจะไดร้บัมรดกทัง้หมด หากวา่ผู้ตาย
ไม่มีบุตร พ่อแม่หรอืพี่น้องของผู้ตายจะเป็นผู้รบัมรดก

ผู้ครองคู่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา
ผู้ที่อยู่กินดว้ยกันโดยไม่ไดส้มรส (sambo) จะไม่ไดร้บัมรดกของกันและกัน หากวา่ฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงตอ้งตอ้งการที่จะยกมรดกให้กัน ก็จะตอ้งเขียนพินัยกรรม

พินัยกรรม
พินัยกรรมถือวา่เป็นเอกสารทางกฎหมาย ผู้เขียนพินัยกรรมจะเป็นผู้ตดัสินใจเองวา่
ตนจะยกมรดกให้แก่ผู้ ใด และอะไรบ้างที่ถือวา่เป็นมรดก แตก็่มีข้อยกเวน้ดว้ยวา่ ผู้
สืบสายเลือดโดยตรง (บุตร หลาน หรอืเหลนของผู้ตาย) จะมีสิทธิ์เสมอที่จะเรยีกรอ้งใน
ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย การท�าพินัยกรรมจะตอ้งท�าตามกฎบางประการ เช่น จะ
ตอ้งท�าเป็นลายลักษณ์อักษร ตอ้งมีพยานลงช่ือสองคน ดงัน้ันทางที่ดคีวรจะปรกึษา
ทนายความก่อนเขียนพินัยกรรม

สว่นแบ่งมรดกตามกฎหมาย
ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย (laglott) เป็นสิทธิ์ ในการรบัมรดกส่วนหน่ึง ที่ ไม่สามารถ
ละเวน้ดว้ยการท�าพินัยกรรมน้ี ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย จะมีสัดส่วนเป็นครึง่หน่ึง
ของส่วนแบ่งมรดก (arvslott) อาทิเช่น บุตรมีสิทธิ์ ในส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมายของ
ตนได ้ถึงแม้วา่ผู้ตายไดท้�าพินัยกรรมยกทรพัย์สมบัติ ให้แก่ผู้อื่นก็ตาม
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ดัชนี

ก
กฎสมาคม: 99
กฎหมาย: 113, 140
กฎหมายการดแูลผู้ตดิยาเสพตดิในบางกรณี: 59
กฎหมายการดแูลเด็ก: 59
กฎหมายการตอ่ตา้นการลงโทษเด็กทางรา่ยกาย: 120
กฎหมายการตา่งประเทศของสวเีดน: 9
กฎหมายการลาพักรอ้น/ลาพักผ่อนประจ�าปี: 76
กฎหมายการศึกษา: 127
กฎหมายเกี่ยวกับการท�าแท้ง: 107
กฎหมายคุม้ครองสัตว:์ 49
กฎหมายช่ัวโมงการท�างาน: 76
กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความรนุแรงตอ่สตร:ี 107
กฎหมายรกัษาความลับ: 150
กฎหมายโรคตดิตอ่: 164
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองลูกจ้าง: 70
กฎหมายวา่ดว้ยการเช่า: 43
กฎหมายวา่ดว้ยการเท่าเทียมกันทางเพศ: 106, 107
กฎหมายวา่ดว้ยการอยู่กินกันฉันสามีภรรยา: 118
กฎหมายวา่ดว้ยสิทธิการมีส่วนรว่มตดัสินใจ: 68, 70
กฎหมายสวสัดกิารสังคม: 59
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กระทรวง: 137
กระทรวงแรงงาน: 11
ข้อตกลงเชงเก้น: 8
กลุ่มศึกษา: 98
กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงานประจ�าสถานที่ท�างาน: 69
กองทุน: 168
กองทุนประกัน: 170
กองทุนประกันการวา่งงาน: 60, 69, 73, 74
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กองมรดก: 174
การขลิบอวยัวะเพศหญิง: 114
การคดัแยกขยะ: 51
การคุม้ครองเพดานคา่ใช้จ่าย: 164, 166
การจดทะเบียนสมรสหรอืเป็นคูค่รองที่อยู่กินฉันสามีภรรยา: 10
การจ้างงาน: 63, 70, 73, 74, 76
การจ้างงานช่ัวคราว: 74
การจ้างงานช่ัวคราวแบบทดแทน: 74
การจ้างงานแบบทดลองงาน: 74
การจ้างงานประจ�า: 74
การแจ้งความสนใจ: 80
การแจ้งย้ายที่อยู่: 42
การฉีดวคัซีน: 120
การเช่าช่วง: 38, 39, 41, 42, 43
การใช้ความรนุแรงเพื่อปกป้องหรอืรกัษาเกียรตยิศ: 112, 113
การฌาปนกิจศพ: 172
การดแูลรกัษาตวัเอง: 158
การเดนิขบวน: 20
การตรวจสอบการศึกษาและประสบการณ์การท�างาน: 12, 95
การตรวจสอบคา่ไฟ: 56
การตรวจสอบวา่บุคคลน้ันมีคณุสมบัตทิี่ ไม่ขัดหรอืไม่มีอุปสรรคใด ๆ ตอ่การสมรส: 117
การตรวจสอบห้องชุด: 45
การตรวจสุขภาพ: 159
การตดิสินบน: 150
การถูกท�ารา้ย: 46, 112, 113
การท�างานมืด/การลักลอบท�างานอย่างผิดกฎหมาย: 72
การทิง้ขยะไม่เป็นที่: 53
การนัดหยุดงาน: 20
การแนะแนวการศึกษา: 89, 90
การบรกิารดแูลผู้สูงวยั: 6, 58, 167, 170
การบรกิารดแูลเด็ก: 5, 22, 57, 115, 124
การบอกกล่าวล่วงหน้า/การแจ้งล่วงหน้า : 39, 45, 76
การบ้านนักเรยีน: 61
การบูรณาการ: 11
การแบ่งสินสมรส: 174
การแบ่งให้เช่า: 38, 42, 43
การปกครองบุตร: 5, 115, 119
การประกันการวา่งงาน: 98
การประกันทันตกรรม: 88
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การประกันผู้ปกครอง: 107
การประกันสังคม: 4, 67, 87, 149
การประเมินความรูเ้ชิงวชิาชีพ: 95
การปรบัโครงสรา้งหน้ี: 64
การเป็นอิสระ: 122
การฝึกงาน: 12, 78, 92, 93
การฝึกฝน: 128, 156
การฝึกภาษา: 61
การฝึกอบรมเพิ่มเตมิ: 93
การพยาบาลเบือ้งตน้: 158
การพิจารณาไตส่วนคด:ี 146, 147
การมีพฤตกิรรมรกัรว่มเพศ: 108
การย้ายถิ่นฐานตดิตามครอบครวั: 9
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี: 72
การรกัษาความลับ: 5, 133, 149, 150
การรบัประกันการรกัษาพยาบาล: 163
การเรยีนภาษาสวเีดน: 130
การลงทะเบียนราษฎร:์ 4, 67, 85
การลีภ้ัย: 8, 9
การเลือกตัง้: 20, 113, 134, 138, 139, 141
การเลือกปฏิบัต:ิ 4, 103, 108
การวา่งงาน: 152
การศึกษาเพิ่มเตมิ: 91
การศึกษาภาคบังคบั/การศึกษาขัน้พืน้ฐาน: 5, 58, 115, 127
การศึกษาภาคประชาชน: 98
การศึกษาระดบัมัธยมตอนปลาย: 91, 92, 96, 106, 129, 130
การส่งตอ่ทางไปรษณีย์: 42
การสมรส: 116
การสัมภาษณ์งาน: 80
การสอนและดแูลเด็ก: 125
การสอบสวนเบือ้งตน้: 147
การสูบบุหรี:่ 152, 157
การแสดงออกทางเพศ: 108
การหย่า: 118
การหักบัญชีโดยอัตโนมัต:ิ 63
การให้บรกิารดแูลตามบ้าน: 59, 171
การอบรมผู้ปกครอง: 124
การอบรมเลีย้งดเูด็ก: 120, 121
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กิ่งไม้ประดบัขนนกหลากสี: 25
เกียรตยิศ: 112, 113
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ขบวนการประชาชน: 97, 98
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ขุนนาง: 16, 18
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เงินทุนการศึกษา: 4, 67, 96
เงินบ�านาญ: 168, 170
เงินบ�านาญจากการออมทรพัย์ดว้ยตนเอง: 168
เงินบ�านาญทั่วไป: 168
เงินบ�านาญประกัน: 168, 169, 170
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เงินบ�านาญรายได:้ 168, 169, 170
เงินบ�านาญส�าหรบัผู้เป็นหม้าย: 169
เงินบ�านาญอาชีพ: 168, 169, 170
เงินบ�านาญโบนัส: 168, 169, 170
เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้งชีพ: 60
เงินสงเคราะห์เลีย้งดบูุตร: 122
เงินสงเคราะห์เลีย้งดบูุตรพิเศษ: 65, 122, 149
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม: 84
เงินสมทบนายจ้าง: 71, 84
เงินสมทบบ�านาญประเภททั่วไป: 84, 170
เงินช่วยเหลือส�าหรบัการตัง้ถิ่นฐาน: 13
เงินสมทบส�าหรบัผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกิจการ: 84, 170
เงินเสรมิกรณีมีบุตรหลายคน: 123

จ
จดหมายแนะน�าตวั: 79, 80
จักรวรรดิโรมัน: 134
จิตเวชเด็กและเยาวชน: 163
จุดทิง้ขยะรีไซเคลิ: 50, 52
เจ้าหน้าที่: 143
เจ้าหน้าที่การตัง้ถิ่นฐาน: 12, 64
เจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายงานช่วยเหลือ: 58, 171

ช
ช่ัวโมงการท�างาน: 70
ช่ัวโมงการท�างานแบบยืดหยุ่น: 76
ชัน้เตรยีมประถม: 57, 58, 125
ชัน้เตรยีมภาษา: 128
ชาวซามิ: 36, 37
ชุดประจ�าชาต:ิ 26
เชือ้ชาต:ิ 22
เชือ้เพลิงชีวภาพ: 55

ซ
เซมล่ะ: 24

ฌ
ฌ็อง แบบตสิต ์เบอรน์าดอตต:์ 18
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ฐ
ฐานันดรชาวนา: 16, 18
ฐานันดรชาวเมือง: 10, 16, 18

ด
ดอกเบีย้: 40

ต
ตลาดแรงงาน: 4, 67, 68
ตวัแทนผู้เป็นปากเสียงให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในที่ท�างาน: 69
ต�ารวจ: 66, 144, 147

ท
ทนายขอแรง/ทนายของรฐั: 147
ทรพัยากรธรรมชาต:ิ 34
ทะเลบอลตกิ: 17
ทันตกรรมเพื่อสุขภาพฟัน: 166
ทันตแพทย์: 60, 165
ทาวน์เฮ้าส์: 40
ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อารล์ันดา: 34
ที่อยู่อาศัย: 3, 31, 38
ทุพพลภาพ: 3, 20, 31, 65, 88, 108, 122
เทศกาล: 3, 7, 23, 24, 27, 29, 109
เทศกาลอีสเตอร:์ 24, 25
เทศบาล: 1, 33, 38, 51, 57, 58, 60, 61, 68, 69, 91, 100, 101, 106, 

124, 125, 128, 130, 139, 141, 149, 171
เทศมณฑล: 68, 69, 139, 141, 143, 158, 165, 166

ธ
ธนาคารงาน: 77
ธรรมชาต:ิ 23, 46, 47, 48, 49, 53, 173

น
นักกายภาพบ�าบัด: 158
นักการเมือง: 57, 136, 143, 145, 150
นักจิตบ�าบัด: 158
นักจิตวทิยา: 158, 162
นักบวช: 16, 18
นักอาชีวบ�าบัด: 158, 160
นันทนาการ: 57, 60, 97
นายกรฐัมนตร:ี 137
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นายจ้าง: 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 96, 106, 123, 
169, 170

นาโต:้ 21
น� ้าเสีย: 54
โนรซู: 29

บ
บทลงโทษ: 147
บรกิารรกัษาพยาบาล: 20
บรกิารรบัส่ง: 159
บรษัิทข้อมูลเครดติ: 64
บรษัิทจัดหางาน: 77
บรษัิทตวัแทนจ้างงาน: 77
บรษัิทตดิตามหน้ีสิน: 64
บรษัิทบรกิารจัดงานศพ: 172
บรษัิทประกันบ�านาญ: 170
บรษัิทไฟฟ้า: 56
บรษัิทรบัประกัน: 72
บัญชีธนาคาร: 63, 99
บัญชีรายการทรพัย์สิน: 173
บัตรธนาคาร: 63
บัตรประจ�าตวัประชาชน: 85, 86, 91
บัตรรกัษาฟร:ี 164
บัตรลงคะแนนเสียง: 139
บัตรห้องสมุด: 61
บ้านพักผู้สูงอายุ: 58, 171
บุคคลอ้างอิง: 79
ใบรบัรองการท�างาน: 72
ใบรบัรองทะเบียนราษฎร:์ 85, 91
ใบส่งตวั 159, 161, 162, 163
ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่: 9, 10, 11, 64, 77, 78, 86, 148
ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร: 9
ใบอนุญาตท�างาน: 10, 11

ป
ประกันภัยที่อยู่อาศัย: 46, 60, 63, 147
ประชากร: 36, 168
ประชาธิปไตย: 5, 23, 115, 130, 134, 135, 136, 137
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน: 136
ประชุมผู้ปกครองรายบุคคล: 126, 132
ประมวลกฎหมายการสมรส: 116
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ประมวลกฎหมายบิดามารดา: 59
ประวตักิารผิดนัดช�าระ (ตดิเครดติบูโร): 40
ประวตัิ โดยย่อ: 79
ประเทศในกลุ่มนอรด์กิ: 16, 19, 32, 118
ประเทศมหาอ�านาจ: 17
ประเพณี: 24, 27
ปุ๋ยหมัก: 50
เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม (Bra miljöval): 55

ผ
ผลการเรยีน/ใบรายงานผลการศึกษา: 89, 91, 94, 95, 127, 129, 130
ผ่อนช�าระหน้ี: 40
ผู้เช่า: 39, 41, 44, 45
ผู้ตรวจการเพื่อความเท่าเทียม: 107, 108
ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา: 145
ผู้ตอ้งการความคุม้ครอง: 12, 64
ผู้ปกครองตามกฎหมาย: 85, 119
ผู้ประสาน: 124
ผู้เป็นเจ้าของกิจการ: 10, 71, 169
ผู้แปลงเพศ: 108
ผู้มีอ�านาจประกอบพิธีสมรส: 116, 118
ผู้รกัสองเพศ: 108
ผู้รบัจ้าง: 68, 69, 72
ผู้ลีภ้ัย: 8, 9, 11, 12, 13, 20, 64, 96, 100
ผู้สืบสายเลือดโดยตรง: 174
ผู้ ให้การรบั: 86
ผู้ ให้ค�าปรกึษา: 78
ผู้ ให้เช่า: 38, 39, 42, 44, 45
ผู้อพยพย้ายถิ่น/คนเข้าเมือง: 8, 9, 11, 12, 38, 64, 78, 82, 90, 92, 96, 100
แผนกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ: 160, 162
แผนกฉุกเฉิน: 161, 162
แผนกนรเีวช: 114
แผนกรบัผู้ป่วยพิเศษ: 161
แผนกศาลครอบครวั: 119
แผนกสตรปีระจ�าโรงพยาบาล: 114
แผนการตัง้ถิ่นฐาน: 12, 13
แผนธุรกิจ: 82
แผนพัฒนาการรายบุคคล: 132
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พ
พจนานุกรมเกี่ยวกับยา: 160
พยาบาล: 158, 160
พยาบาลประจ�าโรงเรยีน: 129
พรรคการเมือง: 100, 139, 142, 143
พรรณไม้หวงห้าม: 49
พระเจ้ากุสตาฟที่ 1 แห่งสวเีดน: 16, 17
พระเจ้ากุสตาฟที่ 3: 18
พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ: 18
พระเจ้าคารล์ที่ 12: 17
พระเจ้าคารล์ที่ 13: 18
พลังงาน: 55
พัฒนาการบกพรอ่งทางสตปิัญญา: 92, 127
พันธมิตร: 142
พิธี: 23
พิธีการตัง้ช่ือ: 29
พิธีศีลจุ่ม: 29
พิธีศีลมหาสนิท: 29
พิธีสมรส: 116, 117
พินัยกรรม: 172, 174
เพศศึกษาและความสัมพันธ์: 127
เพศสภาพ: 113, 114, 116, 127, 153
แพทย์: 76, 94, 120, 129, 158, 160, 161, 162, 163
แพทย์ทั่วไป: 159

ฟ
ไฟฟ้า: 55

ภ
ภาคกลาง: 32
ภาษากาย: 80
ภาษาสวเีดนส�าหรบัคนตา่งชาต:ิ 78, 90, 91
ภาษี: 4, 17, 57, 67, 71, 72, 83, 85, 123
ภาษีเงินได:้ 71
ภาษีมูลคา่เพิ่ม: 83
ภาษีสรรพสามิต: 83, 84
ภูมิภาค: 141

ม
มณฑล: 1, 2, 32, 94, 117, 141, 152
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มรดก: 16, 174
มหาวทิยาลัย: 91, 92, 93, 94, 96
มาตรฐานกลาง: 60
มุมมองแบบกลุ่มนิยม: 104
มุมมองแบบปัจเจกนิยม: 104
แม่มดอีสเตอร:์ 25

ย
ยา: 55
ยาคมุก�าเนิด: 20
ยาสูบ: 6, 83, 151, 153, 156, 157
ยาเสพตดิ: 59, 152, 157
ยุคกลาง: 16
ยุคน� ้าแข็ง: 14
ยุคปฏิวตัอิุตสาหกรรม: 19
ยุคเรอืงปัญญา: 18, 134
ยุคไวกิง้: 15
ยุคส�ารดิ: 15
ยุคหิน: 14
ยุคเหล็ก: 15
ยุตธิรรม: 23
ยุโรปตะวนัตก: 21
ยุโรปตะวนัออก: 21
เยาวชน: 29, 59, 60, 100, 101, 110, 111, 114, 122, 124, 148, 162, 

163, 165

ร
รสนิยมทางเพศ: 108
รอมฎอน: 29
ระบบตลุาการ: 5, 133, 144
รฐั: 17, 18, 68, 71, 82, 83, 141, 147, 150, 157
รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ: 105; 

รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ ปี 1974: 137
รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการจัดระเบียบรฐัสภา: 18
รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการสืบราชสันตตวิงศ์;

 รฐับัญญัตวิา่ดว้ยการสืบราชสันตตวิงศ์ ปี 1980: 137
รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการตพีิมพ์: 18; 

รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการตพีิมพ์ ปี 1949: 137
รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงออก: 105; 

รฐับัญญัตวิา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงออก ปี 1991: 137
รฐับาล: 11, 20, 22, 60, 105, 106, 107, 136, 137, 145, 153
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รฐัมนตร:ี 137
รฐัสภา: 16, 17, 18, 22, 106, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 145
รฐัสภายุโรป: 138, 139, 140
ราชาธิปไตย: 137
รา้นขายยา: 55, 158
รา้นจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮล์ โดยเฉพาะ: 157
รีไซเคลิ: 50, 52
รปูหงส์ (Svanen): 55
โรงพยาบาล: 20, 62, 143, 161, 162, 163
โรงเรยีนการศึกษาส�าหรบัผู้ ใหญ่: 91, 92, 96
โรงเรยีนพิเศษ: 127
โรงเรยีนราษฏร:์ 58
โรงเรยีนส�าหรบัผู้บกพรอ่งทางสตปิัญญา: 127
โรงเรยีนอนุบาล: 57, 125

ฤ
ฤด:ู 33

ล
ล่วงเวลา: 76
ลัทธิเสรนิียม: 142
ลัทธิอนุรกัษ์นิยม: 142
ลาพักรอ้น: 20, 22, 27, 70, 76
ล่าม: 62, 132
ลูกจ้าง: 69, 70, 71, 74, 84, 106, 126, 141, 169

ว
วฒันธรรม: 11, 57, 60, 83, 98, 152
วนั Alla helgon: 27
วนัเกิด: 30
วนัฉลองฤดใูบไม้ผลิ: 25
วนัชาต:ิ 17, 26
วนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สู่สวรรค:์ 25, 26
วนันักบุญลูเซีย: 28
วนัมิดซัมเมอรอ์ีฟ: 26
วนัรอรบั: 76
วนัระลึกถึงการลงมาจุตขิองพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์: 26
วนัสมโภชพระครสิตแ์สดงองค:์ 28
วนัหยุดฤดใูบไม้รว่ง: 27
วนัหยุดฤดรูอ้น: 26
วนัหยุดฤดหูนาว: 24
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วนัหยุดอีสเตอร:์ 25
วนัหยุดเทศกาลครสิตม์าส: 28
วนัฮาโลวนี: 27
วกิฤต: 13, 20, 22
วทิยาลัย: 4, 67, 83, 91, 92, 93, 94, 96
วทิยาลัยชุมชน: 92, 94, 96
วฒุิปรญิญา: 94
เวลาในการไตรต่รองก่อนหย่า: 118

ศ
ศาล: 39, 118, 135, 140, 145, 146, 147
ศาลคุม้ครองการเช่า: 39, 42, 43
ศาลตรวจคนเข้าเมือง: 148
ศาลทั่วไป (ศาลยุตธิรรม): 146
ศาลปกครอง: 146, 148
ศาลปกครองสูงสุด: 137, 149
ศาลพิเศษ: 146, 148
ศาลยุตธิรรมแห่งสหภาพยุโรป: 140
ศาลแรงงาน: 69
ศาลสูงสุด/ศาลฎีกา: 135
ศาลอุทธรณ์: 146
ศาลอุทธรณ์ปกครอง: 148, 149
ศาลแขวง: 118, 147
ศาลแรงงาน: 69
ศาสนา: 23, 108, 109, 117, 135, 142, 172
ศาสนาอาซาทร:ู 15
ศนูย์ขยะรีไซเคลิ: 50
ศนูย์ทันตกรรมประชาชน: 165, 166
ศนูย์นันทนาการ: 101
ศนูย์นันทนาการนอกเวลาเรยีน: 57, 106, 124, 126
ศนูย์แนะแนว: 90
ศนูย์พักพิงฉุกเฉินสตร:ี 113
ศนูย์สายดว่นการแพทย์: 158
ศนูย์สุขภาพเยาวชน: 162
ศนูย์อนามัย: 158, 159
ศนูย์อนามัยเด็ก: 120, 156
ศนูย์อนามัยมารดา: 119
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ส
สกุลเงินยูโร: 138, 140
สงครามเย็น: 21
สงครามโลกครัง้ที่สอง: 20
สงครามโลกครัง้ที่หน่ึง: 20
สถานทูต: 10
สถานรบัเลีย้งเด็กตามบ้าน: 125
สถานีขยะเพื่อส่ิงแวดล้อม: 52, 53
สถาบันควบคมุโรคตดิตอ่: 164
สถาบันสาธารณสุขแห่งชาต:ิ 153
สภา: 18
สภาที่ปรกึษาราชการแผ่นดนิ: 135
สภาเทศบาล: 136, 138, 139, 141
สภาเทศมณฑล: 136, 138, 139, 141
สมรสโดยถูกบังคบั: 117, 118
สมัยก่อนประวตัศิาสตร:์ 14
สมาคม: 39, 40, 69, 73, 98, 99, 135
สมาคมการศึกษา: 98
สมาชิก: 137, 139
สมาพันธ์ผู้ประกอบการแห่งสวเีดน: 69
สมเด็จพระราชาธิบดคีารล์ที่ 16 กุสตาฟ: 22, 137
สมเด็จพระราชาธิบดคีารล์ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวเีดน: 22, 135, 137
ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย: 174
สวสัดกิารแบบสวเีดน: 22, 83
ส�านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขและสวสัดกิารสังคมแห่งชาต:ิ 141, 166
สหประชาชาต:ิ 9, 21, 105, 109, 110, 113, 131
สหภาพคาลมาร:์ 16
สหภาพยุโรป: 5, 8, 10, 22, 86, 133, 139, 140
สหภาพแรงงาน: 68, 69
สักการะที่ โบสถ์: 23
สังคมนิยม: 142
สัญชาต:ิ 9, 10, 148
สัญญาจ้างงาน: 76
สัญญาเช่าห้องชุดมือหน่ึง: 39, 40, 42, 43, 44, 45, 72
สัญญาไฟ้ฟ้า: 56
สัญญามืด/ผิดกฎหมาย: 44
สัตวค์ุม้ครอง: 49
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สาธารณสุข: 153
สายดว่นคุม้ครองสตร:ี 113
ส�านักงานการเคหะ: 40, 41
ส�านักงานการเลือกตัง้: 139
ส�านักงานการศึกษา: 127, 129
ส�านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาต:ิ 95
ส�านักงานจัดหางาน: 1, 12, 62, 64, 75, 77, 78, 79, 82, 95, 96, 143
ส�านักงานดแูลสุสาน: 172
ส�านักงานตลุาการยุตธิรรม: 145
ส�านักงานบ�านาญ: 168
ส�านักงานประกันสังคม: 1, 62, 69, 78, 85, 87, 88, 122, 123, 141, 143, 148, 

149, 166
ส�านักงานสวสัดกิารสังคม: 59, 60, 62, 65, 114, 124, 148, 150 
ส�านักงานอัยการ: 144
ส�านักงานอาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพชัน้สูง: 92
ส�านักงานอาหารแห่งชาต:ิ 154
ส�านักบรกิารอุดมศึกษา: 95
ส�านักรฐับาล: 141
สิทธิ์/สิทธิ: 1, 4, 11, 16, 23, 25, 37, 61, 97, 100, 103, 105, 106, 108, 

110, 121, 135, 142, 173
สิทธิ์การเช่า: 39
สิทธิ์การเป็นเจ้าของ: 40
สิทธิ์คุม้ครองผู้พักอาศัย: 43
สิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาต ิหรอืสิทธิของทุกคน: 47
สิทธิมนุษยชน: 1, 105, 109, 113, 131, 135
สิทธิออกเสียงเลือกตัง้: 139
สินเช่ือเพื่อเครือ่งใช้ ในบ้าน: 64
สินบน: 5, 133, 150
สุรา: 24, 27
เสรภีาพทางศาสนา: 109
เสรภีาพในการเข้ารว่มสมาคมและการชุมนุม: 98, 135
เสรภีาพในการตพีิมพ์และเสรภีาพในการแสดงออก: 135
เสาพฤกษ์: 26

ห
หน่วยกู้ภัย: 66
หน่วยงาน: 9, 62, 77, 86, 87, 108, 127, 144, 145, 148, 154, 164
หน่วยงานรฐั: 57, 149
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หน่วยเลือกตัง้: 138
หน้าที่: 1, 4, 103, 119, 121
หน้าที่ ในการแจ้งรอ้งเรยีน: 124
หน้าที่ ไปโรงเรยีน: 127
หลักการเปิดเผยข้อมูลทางราชการ: 149
หลักนิตธิรรม: 135
หลักสูตร: 89, 90, 94
หลักสูตรการเรยีนการสอน: 106, 125, 127
หลักสูตรการเรยีนรูท้างสังคม: 1, 12, 82
หลุมฝังที่สุสาน: 172
ห้องซักผ้า: 39, 45
ห้องสมุด: 41, 60, 61, 141
หัวเมือง: 15, 26, 31, 32
เหตกุารณ์ฆาตกรรมหมู่กรงุสตอกโฮล์ม: 16

อ
องคก์รเทศบาลและเทศมณฑลแห่งสวเีดน: 69
องคก์รนายจ้าง: 69
องคก์รเพื่อสิทธิของเด็กในสังคม: 111
องคก์รหรอืหน่วยงานของรฐั: 143
อนุญาตให้ท�าการสมรสในกรณีที่อายุต�า่กวา่ 18 ปี: 116
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก: 110
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป: 105
อนุสัญญาเจนีวา: 9
ออทิสตกิ: 65, 92, 127
อาชญากรรม: 66, 107, 144, 146, 147, 150
อาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพ: 93
อาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพชัน้สูง: 92, 93
อุทธรณ์: 86, 88, 146, 148, 149, 150
อุปกรณ์ช่วยเหลือ: 149
อุปสรรคทางการปกครอง: 149
เอกลักษณ์ทางเพศ: 108
เอกสารรวมรวมประวตัทิางการศึกษาและการท�างาน: 96
แอลกอฮอล์: 6, 24, 59, 83, 98, 151, 152, 153, 156, 157, 159

เครื่องหมาย
112: 66, 144, 161
114 14: 66, 144
1177: 158



หนังสือเล่มน้ีจัดท�าขึน้ส�าหรบัผู้มาใหม่ ใน
ประเทศสวเีดน
หนังสือเล่มน้ีจัดท�าขึน้ส�าหรบัผู้มาใหม่ ในประเทศสวเีดน

เป็นหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมสวเีดน

คณุสามารถคน้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่งตา่ง ๆ ไดจ้ากหนังสือเล่มน้ี อาทิเช่น หน่วยงาน
ราชการ กฏหมายและกฏระเบียบ งานและการศึกษา สุขภาพและการรกัษาพยาบาล 
รวมทัง้เรือ่งเด็กและครอบครวั 


