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บทบาทของพอแม บทบาทความเปนแมในสังคมวัฒนธรรม
ใหม

● กฏหมายวาดวยการหามลงโทษเด็กดวยการทํารายในทุกรูปแบบ Anti-agalagen

● การอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศสวีเดน Synen på barnuppfostran i Sverige

● การใชชีวิตในครอบครัวและในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม Att leva med 
flera kulturer



กฏหมายวาดวยการหามลงโทษเด็กดวยการทํารายเด็กในทุกๆรูปแบบ 
Anti-agalagen

ค.ศ. 1979 สวีเดนเปนประเทศแรกในโลก ที่มีการออกกฏหมายและบังคับ
ใชกฏหมายวาดวยการหามไมใหมีการลงโทษเด็ก ดวยการทํารายในทุกรูป

แบบ รวมถึงการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมอื่นๆ 



เด็กทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีคาเทาเทียมกัน 
ไมมีเด็กคนใดจะถูกเลือกปฏิบัติ  Alla barn har samma rättigheter och lika 

                                                        värde. Ingen får diskrimineras.

ในการตัดสินหรือหาขอยุติในเรื่องใดๆก็ตามทีมีความเกี่ยวของกับเด็ก จะตอง คํานึงถึงเด็ก คํานึง
ถึงผลลัพธที่ดีที่สุดตอเด็กเปนอันดับแรก 

Barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör barn. 

เด็กทุกคนมีสิทธิในพัฒาการและการดํารงชีวิต
Alla barn har rätt att leva och utvecklas.

เด็กทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด มีสิทธิในการพูด ในสิ่งที่ตนคิด และ
มีสิทธิในการรับฟงทุกคําถามที่เกี่ยวของตอตัวเด็กผูนั้น ตองใสใจและคํานึงตอความคิดเห็นของเด็ก รวมทั้ง
คํานึงถึงอายุและความคิด ความอาน ความรูสึกนึกคิดตามวัยของเด็ก 

Varje barn har rätt att säga sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Man ska ta 
hänsyn till barns åsikter och tänka på hur gamla de är och hur mogna de är.

 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคกร
สหประชาชาติ
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มาตรา 13 – 15 : การเคารพในสิทธิเสรีภาพของเด็ก
เด็กทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด มีเสรีภาพในความเชื่อ ในการเลือกนับถือศาสนา และเสรีภาพในการเขากลุม
สมาคมตางๆ ”Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska 
respekteras.”

มาตรา 16 : การเคารพในสิทธิและความเปนสวนบุคคลของเด็ก ”Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.”

ดูรายละเอียดไดที่ 
http://www.unicef.se/barnkonvention
http//www.manskligarattigheter.se

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคกร
สหประชาชาติ

http://www.unicef.se/barnkonvention
http://www.manskligarattigheter.se/


สิทธิเด็กตามวัยที่ปกครองควรทราบ  Viktiga åldersgränser i Sverige

● 3 เดือน 
ดําเนินการแจงชื่อบุตรเขาทะเบียนราษฏรภายใน3 เดือนนับจากวันคลอดFöräldrar måste 

anmäla vilket förnamn och vilka mellannamn du ska ha.

● 1ป 
เด็กมีสิทธิในการเขาชั้นเรียนปฐมวัย หรือชั้นอนุบาล โดยสิทธินั้นอยูภายใตอํานาจการตัดสินใจของ

ผูปกครองหรือบิดามารดาของเด็ก 1 år Från och med att du är 1 år har du rätt att gå i förskola. 
Förskolan är frivillig. Det är föräldrarna som bestämmer om ett barn ska gå i förskola.

● 6 ป 
เด็กตองเขาชั้นเรียนอนุบาลตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ

Du ska börja i förskoleklass från och med höstterminen det år du fyller sex år. Skolplikten börjar då. 
Det betyder att du måste gå i skolan.



● 13 år 

เด็กมีสิทธิในการทํางาน โดยงานที่ทํานั้นตองไมเปนอันตรายหรือสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของเด็ก และลักษณะของงานตองเปนไปในการชวยเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก  หรืองาน
นั้นอยูภายใตสวนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับ โดยมีกฏเกณฑตามกฏหมายแรงงาน ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมแรงงาน

Om du har fyllt 13 år, får du utföra lättare arbete som inte är skadligt för din hälsa, 
utveckling eller skolgång. Om du är under 13 år får du inte arbeta. Men även här 
finns vissa undantag. Vill du veta mer, besök Arbetsmiljöverkets webbplats. 

สิทธิเด็กตามวัยที่ปกครองควรทราบ  Viktiga åldersgränser i Sverige

http://www.av.se/


สิทธิเด็กตามวัยที่ปกครองควรทราบ  Viktiga åldersgränser i Sverige

15 ป
● มีสิทธิในการถูกลงโทษทางกฏหมาย 

Du blir straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott.

● มีสิทธิขับรถโมเพด คลาส 
Du får köra moped (klass 1).

● มีสิทธิดูภาพยนตที่หามสําหรับเด็ก (ตํ่ากวา15 ป) Du får se barnförbjudna filmer på bio.

● มีสิทธิในการปนจักรยานหรือขับโมเพดโดยมีผูโดยสารซอนทาย โดยที่ผูโดยสารนั้นตองมีอายุตํ่ากวา  10 ป Om 
din cykel eller moped har lämpliga säten, får du skjutsa en person. Personen måste vara yngre än 10 år.

● ในสวนของกฏหมาย ไดกําหนดหามไมใหเยาวชนมีเพศสัมพันธกอนอายุ  ป  โดยในการบังคับใชกฏหมายนั้นมี
ขอยกเวนบางประการสําหรับเยาวชนที่มีอายุเทากันหรือใกลเคียงกัน กฏหมายดังกลาวเปนไปเพื่อปองกันไมให
ผูใหญลวงละเมิดทางเพศตอเยาวชน
Sex: Lagen säger att man i princip inte får ha sex med någon som är under 15 år. Men lagen är inte till för att förbjuda två som är lika gamla 

eller ungefär lika gamla från att ha sex med varandra utan för att förhindra att en äldre person utnyttjar någon som är yngre.



16 ป
●  สิ้นสุดการศึกษาภาคบังคับเมื่อจบมัธยมตน Skolplikten upphör när du gått ut nionde klass.

● สามารถเริ่มทํางานได โดยเปนลักษณะงานที่ไมมีความเสี่ยง ซึ่งสามารถทํางานําไดสูงสุดจํานวน 40 ชม ตอ
สัปดาห และอยูภายใตความรับผิดชอบของนายจางเพราะยังไมบรรลุนิติภาวะ Du får ta ett normalt, riskfritt arbete, det 
vill säga jobba 40 timmar i veckan. Men arbetsgivaren har lite mer ansvar för dig som inte är myndig än för 
dina myndiga arbetskamrater.

● สามารถเปดกิจการได Du får starta egen firma.
● มีสิทธิและสามารถตัดสินใจในเงินที่หามาไดดวยตัวเอง Du får själv bestämma över de pengar du tjänar.

● มีสิทธิทําใบขับขี่รถมอเตอรไซคประเภทเครื่องยนตเล็ก A1 และรถแทรคเตอร  Du får ta körkort för lätt motorcykel och 
traktor.

● มีสิทธิหัดขับรถยนต Du får börja övningsköra bil.
● มีสิทธิในการแจงยายที่อยูอาศัย รวมถึงการแจงยายไดดวยตัวเอง 

Du får anmäla flyttning och skriva under din anmälan själv. 
● ผูปกครองไมมีสิทธิในการขอรับเงินชวยเหลือเด็ก แตเด็กมีสิทธิในการไดรับเงินชวยเหลือทางการศึกษา

Dina föräldrar får inte längre barnbidrag för dig. Nu får du istället studiebidrag om du studerar.
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สิทธิเด็กตามวัยที่ปกครองควรทราบ  Viktiga åldersgränser i Sverige

18 ป 
● บรรลุนิติภาวะ Du blir myndig.
● มีสิทธิในการแตงงานDu får gifta dig.
● มีสิทธิในการเลือกตั้ง Du får rösta.
● มีสิทธิ์ในการซื้อบุหรี่ Du får köpa cigaretter.
● มีสิทธิ์ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อนั่งดื่มในรานอาหาร แตไมสามารถซื้อเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอลไดจากราน Systembolaget 
      Du får köpa alkohol på restaurang och öl i affärer. 
● มีสิทธิ์ในการทําใบขับขี่ Du får ta körkort.

http://www.barnombudmanen.se 

http://www.barnombudmanen.se/


มุมมองการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศสวีเดน
 Synen på barnuppfostran i Sverige

● การทําหนาที่แมในสังคมใหม Att vara förälder i ett nytt land

● ความรักและความสัมพันธ Kärlek och relationer

” I Sverige och i väst uppfostras barn till självständiga individer. Jag ska rå mig själv 
och vara stark. I många andra länder anses barn vara en del av kollektivet. Allas 
gemensamma behov går före jaget. Barnen får ett skyddsnät under hela uppväxten 
och en stark tillhörighet.”

(Förälder i det mångkulturella Sverige)
Rädda barnen



ภาพที่ 1  : การทําความเขาใจพฤติกรรมเด็ก
พฤติกรรม

เด็ก

• ประสบการณ
• สิ่งแวดลอม
• พันธุกรรม 

ฯลฯ
Vad är det för fel på det 

här barnet?

Vad har det här barnet 
varit med om?

ที่มา : องคกร Save the children Sweden (Rädda barnen )

พฤติกรรมและ
การแสดงออกของเด็ก
ในสวนที่ผูใหญมองเห็น



การสนับสนุนจากผูปกครอง Föräldraskapsstöd 

● สรางความรูสึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นใหแกลูก Trygghet och 
Förtroende

● ใหความสนับสนุน และการชื่นชม Stöd och uppmuntran
● รับฟงและพูดคุย Lyssna och prata   
● ใหความเคารพซึ่งกันและกัน Respektera
● ใหความรักความอบอุนแกลูก ฯลฯ Kärlek 
      



การใชชีวิตในครอบครัวและในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Att leva med flera kulturer

ประเทศสวีเดนมีจํานวนประชากรทั้งหมด 10 379 295 คน 
ประชากรเยาวชนที่มีอายุไมเกิน 18 ปทั้งหมดประมาณ 2 000 000คน 
และ 1 ใน 4 ของจํานวนประชากรเยาวชนมีภูมิหลังจากประเทศอื่น

จากฐานขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ ประเทศสวีเดน http//www.scb.se 
ณ วันที่ 31 december 2020



 การใชชีวิตในครอบครัวและในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 Att leva med flera kulturer

ความรูสึกเสมือน”บาน” ในการใชชีวิตอยูในสองวัฒนธรรม
      Att känna sig hemma i båda kulturerna



การปะทะกันของวัฒนธรรมอาจกอใหเกิดความขัดแยงใน
ครอบครัว

Kulturkollisionen kan bli en konflikt inom familjen.

การพบเจอกันของสองวัฒนธรรมในครอบครัว
Kulturmöte för familjen



การพบเจอกันของสองวัฒนธรรมหรือความหลากหลายวัฒนธรรม
ในครอบครัว Kulturmöte för familjen

Lag och ordning

Värderingar och 
normer

Seder och brukBarnuppfostring

Utbildningsystemet



การปะทะกันของวัฒนธรรมอาจกอใหเกิดความขัดแยงใน
ครอบครัว

Kulturkollisionen kan bli en konflikt inom familjen.

การพบเจอกันของสองวัฒนธรรมในครอบครัว
Kulturmöte för familjen



ดวยความปรารถนาดี
จาก

ทีมงานไทยไวส
www.thaiwise.se 

http://www.thaiwise.se/


ขอมูลหนาตอไปเปนขอมูลเสริมที่อาจมีประโยชน
กับทาน



ความชวยเหลือทางดานการเงินตอครอบครัว
Ekonomiskt stöd till familjer

ประกันบิดามารดา

••Föräldraförsäkring 

เงินชวยเหลือเด็ก

••Barnbidrag och 
flerbarnstillägg

เงินชวยเหลือดานที่
อยูอาศัยสําหรับ
ครอบครัวที่มีบุตร

••Bostadsbidrag för 
barnfamiljer



การประกันบิดามารดา (Föräldraförsäkring)

● เงินบิดามารดา (föräldrapenning)
● เงินบิดามารดาแบบชั่วคราว (tillfällig föräldrapenning)
● หยุดเพื่อดูแลเด็กที่ปวย (vård av sjukt barn)
● หยุดเพื่อดูแลเด็กที่ปวยหนัก (Vård av allvarligt sjukt barn)
● หยุดเพื่อดูแลเด็กที่มีอายุระหวาง 12 ถึง 16 ป (Vård av barn som är 

12 - 16 år)
● หยุดเพื่อดูแลเด็กที่มีอายุเต็ม 16 ป ที่อยูในขายของคนพิการ (vård av 

barn som har fyllt 16 år och som omfattas av LSS)
● หยุดเมื่อเด็กเกิด หรือเมื่อรับบุตรบุญธรรม (vid barns födelse eller 

adoption)



เงินบิดามารดา Föräldrapenning 

•• ตอเด็กหนึ่งคน480 วัน
•• ใน 390 วันแรกคํานวณจาก 80 

% ของรายได 390 วัน
•• ใน 90 วันถัดมา จายวันละ 180 kr. ซึ่ง
เปนอัตราขั้นตํ่าสุดโดยไมคํานึงถึงราย
ได

90 วัน



เงินชวยเหลือเด็ก (barnbidrag)
เงินชวยเหลือเด็กจายให

กับเด็กทุกคนที่มี
ภูมิลําเนาอยูในประเทศ

สวีเดน 

มีอายุตํ่ากวา 16 ป

จํานวน 1 050 kr. 
ตอคนตอเดือน



เงินเพิ่มเมื่อมีบุตรหลายคน (flerbarnstillägg)

หากมีบุตรสองคนหรือหลายคนมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
นี้

หรือหากมีบุตรที่มีอายุมากกวา 16 ป
ที่กําลังเรียนหนังสือแบบเต็มเวลาอยู 



เงินชวยเหลือคาที่อยูอาศัยสําหรับครอบครัวที่มีบุตร
Bostadsbidrag för barnfamiljer

เงื่อนไข
● ครอบครัวมีบุตรที่พักอาศัยอยูดวยเปนประจํา 
● คาใชจายที่พักอาศัยเกิน 1 400 kr.ตอเดือน

การคํานวณ
● คํานวณจากรายไดที่คาดวาจะไดรับทั้งป (ปปฏิทิน) และจายใหเปนประจําทุก ๆ เดือน
● จํานวนบุตร
● คาใชจายของที่อยูอาศัย
● ขนาดของที่อยูอาศัย


