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ราชอาณาจักรสวีเดน 

(Kingdom of Sweden) 

 
 

เมืองหลวง สตอกโฮล)ม 

 

ท่ีต้ัง  ตั้งอยู0บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป พื้นที่ 450,295 ตร.กม. 

แบ0งเปKนพ้ืนท่ีทางบก 410,335 ตร.กม. และพ้ืนท่ีทางน้ำ 39,960 ตร.กม. พรมแดนทางบกมีความยาวท้ังส้ิน 

2,211 กม. และแนวชายฝSTงมีความยาวท้ังส้ิน 3,218 กม. 
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อาณาเขต 

  ทิศเหนือ ติดกับนอร)เวย) และฟXนแลนด) (545 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอ0าวบอทเนีย 

 ทิศใต\ ติดกับทะเลบอลติก 

 ทิศตะวันตก ติดกับนอร)เวย) (1,666 กม.) 

 

ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีส0วนใหญ0เปKนท่ีราบ บางแห0งเปKนเนินเขา พ้ืนท่ี 58% เปKนป_าไม\ แต0มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพียง 8% 

 

ภูมิอากาศ ภาคใต\อากาศหนาวเย็น และมีเมฆมากในช0วงฤดูหนาว ขณะท่ีช0วงฤดูร\อนอากาศเย็น และมี

เมฆปกคลุมบางส0วน ภาคเหนือมีลักษณะอากาศแบบก่ึงอาร)กติกหรือแบบหนาวช้ืน ช0วงฤดูหนาวยาวนาน 

อากาศหนาวจัด และมีหิมะมาก ส0วนช0วงฤดูร\อนจะส้ัน อากาศเย็นปานกลาง 

 

ประชากร 10,415,811 คน (ปi 2564) เพ่ิมข้ึน 0.6%  

รายละเอียดประชากร เช้ือชาติสวีเดน 80.3% ซีเรีย 1.9% ฟXนแลนด)  1.4% อิรัก 1.4% และอ่ืน ๆ 15% 

อัตราส0วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปi) 18% วัยรุ0นถึงวัยกลางคน (15-64 ปi) 62%  

วัยชรา (65 ปi ข้ึนไป) 20 % อายุขัยเฉล่ีย 82.7 ปi เพศชาย 80.94 ปi เพศหญิง 84.58 ปi อัตราการเกิด 11 คน

ต0อประชากร 1,000 คน และอัตราการตาย 10 คนต0อประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา ประชากร 57.6% นับถือศาสนาคริสต) นิกายลูเทอแรน ส0วนอีก 8.9% นับถือศาสนาอื่น ๆ 

(คริสต)นิกายอ่ืน ๆ อิสลาม ยูดาย และพุทธ) ขณะท่ี 33.5% ไม0นับถือศาสนาหรือไม0ได\ระบุไว\  

 

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาสวีเดน นอกจากน้ี มีการใช\ภาษาพูดของชนกลุ0มน\อยเช้ือสายซามี 

โรมานี (ยิปซี) ยิดดิช เมแอนเคียลิ (Meänkieli) และฟXนแลนด) 

 

การศึกษา งบประมาณรายจ0ายด\านการศึกษา 6.9% ของ GDP (ปi 2562) 

 

การก0อต้ังประเทศ    

  ก0อนคริสต)ศตวรรษที่ 16 สวีเดนเปKนส0วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร) (เกิดจากการรวมตัว

ของอาณาจักรต0าง ๆ ได\แก0 เดนมาร)ก นอร)เวย)และสวีเดน รวมถึงบางส0วนของฟXนแลนด) เข\าอยู0ภายใต\กษัตริย)

องค)เดียวกัน)    

  ช0วงต\นคริสต)ศตวรรษท่ี 16 สวีเดนได\ออกจากสหภาพคาลมาร) และต0อสู\กับประเทศเพ่ือนบ\าน

เปKนเวลาหลายปi โดยเฉพาะกับรัสเซีย เดนมาร)ก และนอร)เวย)ท่ีไม0ยอมรับการท่ีสวีเดนออกจากสหภาพคาลมาร) 

คริสต)ศตวรรษท่ี 17 สวีเดนได\ขยายอาณาเขตให\กว\างขวางออกไปด\วยการทำสงคราม 
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  ปi 2457 สวีเดนสูญเสียพ้ืนท่ีอาณาเขต รวมถึงฟXนแลนด)ท่ีเคยเปKนส0วนหน่ึงของอาณาจักรสวีเดน 

และนับต้ังแต0น้ัน สวีเดนกลายเปKนประเทศท่ีสงบสุข มีการดำเนินนโยบายต0างประเทศท่ีไม0ฝSกใฝ_ฝ_ายใดในช0วงสันติ 

และวางตัวเปKนกลางระหว0างสงคราม 

 

วันชาติ 6 มิ.ย.  

 

การเมือง สวีเดนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริย)เปKนประมุข  

 ฝ_ายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีคาร)ลท่ี 16 กุสตาฟ (King Carl XVI Gustaf) เปKนประมุขแห0งรัฐ 

(ระบอบกษัตริย)ใช\การสืบราชสันตติวงศ) รัชทายาทองค)ปSจจุบัน ได\แก0 เจ\าหญิง Victoria Ingrid Alice Desiree 

พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร)ล กุสตาฟ) ส0วน นรม. ได\แก0 นาย Ulf Kristersson  หัวหน\าพรรค 

Moderate Party (M) แนวคิดกลางขวา 

 พรรคการเมือง : ท่ีสำคัญ แบ0งเปKนพรรคการเมืองแนวคิดฝ_ายซ\าย ได\แก0 พรรค Social Democratic 

Party (SAP) พรรค Green Party (MP) และพรรค Left Party (V) ส0วนพรรคการเมืองแนวคิดฝ_ายขวา ได\แก0 

พรรค Moderate Party (M) พรรค Liberal Party (L) พรรค Center Party (C) พรรค Christian Democrats 

(KD) และพรรค Sweden Democrats (SD) 

 ฝ_ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : รัฐสภา Riksdag ใช\ระบบสภาเดียว จำนวนผู\แทน 349 ท่ีน่ัง มาจากการ

เลือกต้ังแบบส ัดส 0วนทั ่วประเทศ ม ีวาระ 4 ป i ป Sจจ ุบ ัน พรรค Moderate Party (M)  ของนาย Ulf 

Kristersson จัดต้ังรัฐบาลเสียงข\างน\อย ร0วมกับพรรค Christian Democrats และพรรค Liberals มีท่ีน่ังใน

สภา 103 ที่นั่ง ส0วนพรรค Sweden Democrats แนวคิดขวาจัด เปKนฝ_ายค\านอิสระ มีที่นั่ง 73 ที่นั่ง ขณะที่

พรรคฝ_ายค\าน ได\แก0 พรรค Social Democratic (SAP) ของนาง Magdalena Andersson อดีต นรม. 

แนวคิดกลางซ\าย พรรค Left Party พรรค Centre Party และพรรค Green มีท่ีน่ังในสภา 173 ท่ีน่ัง ท้ังน้ี 

การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังต0อไปจะจัดใน ก.ย.2569 

 ฝ_ายตุลาการ : มีศาลสูงสุดหรือ Hogsta Domstolen ซึ่งผู\พิพากษาได\รับการแต0งตั้งโดย 

นรม. และ ครม. 

 

เศรษฐกิจ มีลักษณะผสมผสานระหว0างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท่ีมีความก\าวหน\ากับระบบการจัด

รัฐสวัสดิการ แรงงานมีทักษะสูง ระบบเศรษฐกิจขับเคล่ือนโดยภาคการบริการ คิดเปKนสัดส0วน 65.3% ของ 

GDP ปi 2564 ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีสัดส0วน 22% ของ GDP และภาคเกษตรกรรมมีสัดส0วนเพียง 1.33% 

ของ GDP อุตสาหกรรมหลัก ได\แก0 เหล็กและเหล็กกล\า ช้ินส0วนและอุปกรณ)ในการผลิตวิทยุ โทรศัพท)และอาวุธ 

ผลิตภัณฑ)จากเย่ือไม\ เย่ือกระดาษ อาหารแปรรูป และยานยนต) ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ได\แก0 ข\าวบาร)เลย) 

ข\าวสาลี เน้ือสัตว) และนม ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ได\แก0 ไม\สัก ทองแดง เหล็ก ตะก่ัว สังกะสี ทองคำ เงิน 

ทังสเตน และยูเรเนียม ท้ังน้ี สถานการณ)รัสเซีย-ยูเครนส0งผลกระทบต0อเศรษฐกิจและภาคพลังงานของสวีเดน 

เช0นเดียวกับประเทศยุโรปอ่ืน  
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 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : โครนา (Swedish Krona-SEK)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร\สหรัฐ : 1 โครนา : 0.09 ดอลลาร)สหรัฐ  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 โครนา : 3.36 บาท (ต.ค.2565)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปi 2564) 

ผลิตภัณฑ)มวลรวมในประเทศ (GDP)  :  627,440 ล\านดอลลาร)สหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  :  4.8% 

รายได\เฉล่ียต0อหัวต0อปi  :  60,239 ดอลลาร)สหรัฐ 

แรงงาน  :  5,559,530 ล\านคน 

อัตราการว0างงาน  :  8.7%  

อัตราเงินเฟ�อ  :  3%  

มูลค0าการส0งออก : 290,230 ล\านดอลลาร)สหรัฐ 

สินค\าส0งออก :  เคร่ืองจักร ยานยนต) ผลิตภัณฑ)จากกระดาษ เย่ือกระดาษและไม\ ผลิตภัณฑ)จากเหล็กและ

เหล็กกล\า และเคมีภัณฑ) 

มูลค0าการนำเข\า : 262,930 ล\านดอลลาร)สหรัฐ 

สินค\านำเข\า : เคร่ืองจักร ผลิตภัณฑ)ปXโตรเลียม เคมีภัณฑ) ยานยนต) เหล็กและเหล็กกล\า อาหาร และเส้ือผ\า 

คู0ค\าสำคัญ : เยอรมนี นอร)เวย) ฟXนแลนด) เดนมาร)ก สหรัฐฯ เนเธอร)แลนด) สหราชอาณาจักร จีน 

 

การทหารและความม่ันคง  

  งบประมาณด\านการทหารของสวีเดนเม่ือปi 2563 เท0ากับ 1.221 % ของ GDP กำลังพลรวม   

14,600 นาย แยกเปKน ทบ. 6,850 นาย ทร. 2,100 นาย ทอ. 2,700 นาย และอื่น ๆ 2,950 นาย สวีเดนรื้อ

ฟ��นการบังคับเกณฑ)ทหารต้ังแต0 1 มกราคม 2561 หลังจากยกเลิกไปเม่ือปi 2553 โดยชายหญิงสัญชาติสวีเดน

ท่ีเกิดปi 2542 จะต\องยื่นเรื่องรายงานตัวเพื่อให\ทางการสวีเดนคัดเลือกไปเปKนทหาร มีวาระประจำการ 12 

เดือน ท้ังน้ี สวีเดนจำเปKนต\องเพ่ิมงบประมาณด\านการทหารเพ่ือให\สอดคล\องกับหลักเกณฑ)ขององค)การ

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (เนโต) ท่ีอย0างน\อย 2% ภายในปi 2567 

 

ปaญหาด#านความม่ันคง 

 1. ความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของพรรคการเมืองฝ_ายขวา การเติบโตของกระแสเกลียดกลัวต0างชาติ 

(Xenophobia) และกลุ0มคล่ังคนผิวขาว (White supremacist groups) ซ่ึงเปKนผลมาจากผู\อพยพจำนวนมาก 

 2.  การก0อการร\ายโดยกลุ0มหัวรุนแรงขวาจัดท่ีเพ่ิมข้ึน ส0วนใหญ0เปKนการปฏิบัติการอิสระจาก

บุคคลเดียว (Lone actor) ท่ีได\รับอิทธิพลจากเน้ือหาท่ีมีความรุนแรงในส่ือสังคมออนไลน)  

 3. ภัยคุกคามจากรัสเซีย จีน และอิหร0าน รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร) 

 4. การขยายตัวของแนวคิดทางการเมืองขวา 
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สมาชิกองค\การระหว0างประเทศ : เข\าร0วมในองค)การระหว0างประเทศท่ีสำคัญ อาทิ WTO, UN, EU (แต0ไม0ได\

ใช\เงินยูโร), IMF, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, OSCE, Paris Club, AIIB, ADB, AFDB, OPCW, OECD, 

ILO, ICAO, IAEA, ICC 

 

วิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี  สวีเดนเช่ียวชาญด\านเทคโนโลยีในสาขาต0าง ๆ เปKนท่ีรู\จักและยอมรับอย0าง

กว\างขวาง ได\แก0 ด\านโทรศัพท) และโทรคมนาคม อุปกรณ)ทางการแพทย) การผลิตรถยนต) และช้ินส0วน 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  มีท0าอากาศยาน 231 แห0ง ที่สำคัญ คือ ท0าอากาศยาน Stockholm-Arlanda 

มีลานจอด ฮ. 2 แห0ง เส\นทางรถไฟระยะทาง 14,127 กม. ถนนระยะทาง 573,134 กม. เส\นทางสัญจรทางน้ำ 

ระยะทาง 2,052 กม. การโทรคมนาคม : ปi 2563 มีโทรศัพท)พ้ืนฐานให\บริการประมาณ 1.47 ล\านเลขหมาย 

โทรศัพท)เคล่ือนท่ี 127 เลขหมายต0อประชากร 100 คน รหัสโทรศัพท) +46 ท้ังน้ี สวีเดนพัฒนาโครงสร\างพื้นฐาน

ด\านโทรคมนาคมในระดับสูง รวมถึงสายเคเบิลใต\น้ำ เชื่อมโยงกับประเทศกลุ0มนอร)ดิกและประเทศในยุโรป 

และมีสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน ได\แก0 สถานีดาวเทียมของ Intelsat 1 แห0ง (มหาสมุทรแอตแลนติก) ของ 

Eutelsat 1 แห0ง และของ Inmarsat 1 แห0ง (มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย) จำนวนผู\ใช\

อินเทอร)เน็ตเม่ือปi 2563 คิดเปKน 95% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอร)เน็ต .se เว็บไซต)การท0องเท่ียว : 

http://www.visitsweden.com/ 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-สตอกโฮล)ม 10 เท่ียว/สัปดาห) ระยะเวลาในการบิน 11 

ชม. 30 นาที เวลาที่สวีเดนช\ากว0าไทย 5 ชม. (ปลายมีนาคม-ปลายตุลาคม) และ 6 ชม. (ปลายตุลาคม-

ปลายมีนาคม) โดยปi 2564 มีนักท0องเท่ียวชาวสวีเดนเดินทางมาไทย 17,094 คน ลดลงจากปi 2563 ท่ีมีจำนวน 

111,859 คน คิดเปKนสัดส0วน -84.72% ท้ังน้ี ไทยเปKนจุดหมายปลายทางของการท0องเท่ียวยอดนิยมของชาว

สวีเดน และได\รับความสนใจจากนักท0องเท่ียวกลุ0มผู\สูงอายุที่มาท0องเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพเพื่อเข\ารับบริการ

ทางการแพทย) เนื่องจากมีค0าใช\จ0ายไม0สูงและมีความทันสมัย ผู\ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทย

ได\รับการยกเว\นการตรวจลงตราจากสวีเดน โดยพำนักได\ไม0เกิน 90 วัน ส0วนนักท0องเท่ียวชาวสวีเดนได\รับการ

ยกเว\นการตรวจลงตราในการเดินทางเข\าไทย พำนักได\ไม0เกิน 30 วัน   

 

สถานการณ\สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1. เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม0 ภายใต\การนำของนรม. Ulf Kristersson และความเปKน

เอกภาพของพรรคร0วมรัฐบาลแนวคิดขวา 

 2. ความเส่ียงจากการก0อการร\าย ภัยคุกคามจากปSญหาการเติบโตของกระแสเกลียดกลัวมุสลิม 

และกระแสเกลียดชังทางเช้ือชาติ รวมท้ังความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของพรรคการเมืองฝ_ายขวา  

 3. การฟ��นฟูความสัมพันธ)ทางการทูตกับอิสราเอล โดยความสัมพันธ)ของท้ังสองประเทศอยู0ใน

ระดับตกต่ำ หลังจากสวีเดนรับรองอำนาจอธิปไตยของปาเลสไตน) เม่ือปi 2557 เปKนประเทศแรกในสหภาพยุโรป (EU)   
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 4. การรับมือภัยคุกคามจากรัสเซีย และความพยายามสมัครเข\าร0วมเปKนสมาชิกองค)การ

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (เนโต) ท่ีต\องทำตามเง่ือนไขของตุรกี 

 5. การขยายตัวของแนวคิดทางการเมืองขวา 

 

ความสัมพันธ\ไทย-สวีเดน 

 ไทยกับสวีเดนสถาปนาความสัมพันธ)ทางการทูตเม่ือ 18 พฤษภาคม 2411 โดยไทยและสวีเดน

สนับสนุนและร0วมมือกันในเวทีการเมืองระหว0างประเทศด\วยดีมาโดยตลอด รวมท้ังในกรอบความสัมพันธ)กับ

กลุ0มประเทศนอร)ดิก (เดนมาร)ก ฟXนแลนด) ไอซ)แลนด) นอร)เวย) และสวีเดน) กรอบ EU อาเซียน และเอเชีย-

ยุโรป (ASEM)  

 สำนักพระราชวังสวีเดนจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ0าห)) ของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปยังโบสถ)รีดดาร)โฮล)ม (Riddarholmskyrkan) 

ก รุงสต็อกโฮล) ม  เม่ื อ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 11.55 น .ตามเวลาท\ องถ่ิน  และมี พิ ธี ตี ระฆั งแห0 ง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ)ตราเซราฟiม (The Order of the Seraphim) เปKนเวลา 1 ชม. ระหว0างเวลา 12.00-13.00 น. 

เพ่ือถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อน่ึง พระบาทสมเด็จพระ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร ทรงได\รับการถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ)ตราเซราฟiม ซ่ึงเปKน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ)ช้ันสูงสุดของสวีเดนเม่ือ 5 เมษายน 2493 และเปKนแนวปฏิบัติท่ีสำนักพระราชวังสวีเดนจะ

จัดทำพระราชลัญจกรพิเศษ สำหรับพระประมุขท่ีได\รับการถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ)ดังกล0าว 

 ด\านการค\า เม่ือปi 2564 สวีเดนเปKนคู0ค\าสำคัญอันดับท่ี 44 ของไทยและอันดับ 8 ของไทยใน 

EU มูลค0าการค\าไทย-สวีเดนอยู0ที่ 38,123 ล\านบาท เพิ่มขึ้น 26.15% ไทยส0งออกมูลค0า 14,441 ล\านบาท 

นำเข\ามูลค0า 23,682 ล\านบาท ไทยเสียเปรียบดุลการค\า 9,241 ล\านบาท  

 สินค\าส0งออกสำคัญของไทย เช0น เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท) อุปกรณ)และส0วนประกอบ รถยนต) 

อุปกรณ)และส0วนประกอบ เคร่ืองใช\ไฟฟ�าและส0วนประกอบ แผงสวิทซ)และแผงควบคุมกระแสไฟฟ�า เคร่ืองปรับอากาศ

และส0วนประกอบ เคร่ืองซักผ\าและเคร่ืองซักแห\งและส0วนประกอบ สินค\านำเข\าสำคัญจากสวีเดน เช0น เคร่ืองจักรกล

และส0วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ)กระดาษ เครื่องจักรไฟฟ�าและส0วนประกอบ ส0วนประกอบและ

อุปกรณ)ยานยนต)  เหล็ก เหล็กกล\าและผลิตภัณฑ)  

 ด\านการลงทุน บริษัทช้ันนำของสวีเดนท่ีเข\ามาลงทุนในไทยอย0างน\อย 85 แห0ง อาทิ บริษัท 

SAAB (ด\านความม่ันคง และโครงการ Amata Aerospace City) บริษัท Volvo Truck (ผลิตและประกอบ

รถบรรทุก และช้ินส0วนรถยนต)) บริษัท Electrolux (เคร่ืองซักผ\าและตู\เย็น) บริษัท Molnlycke Health Care 

(เสื้อกาวน) และอุปกรณ)ทางการแพทย)) บริษัท Scandinavian Village (โครงการที่พักสำหรับผู\สูงอายุ 

และผู\เกษียณ) บริษัทอิเกีย (เฟอร)นิเจอร))  

 ด\านแรงงาน อุตสาหกรรมผลไม\ป_าของฟXนแลนด)พ่ึงพาแรงงานต0างชาติเปKนหลัก โดยเฉพาะ

แรงงานไทย คิดเปKน 90% ของแรงงานต0างชาติท้ังหมด โดยเม่ือปi 2563 สวีเดนเปล่ียนแปลงกฎหมายการเก็บ

ภาษีแรงงานต0างชาติ (Special Income Tax-SINK tax) ส0งผลให\แรงงานท่ีเดินทางไปทำงานเก็บผลไม\ป_าใน

สวีเดน ปi 2564 ผ0านการจ\างงานจากบริษัทนายจ\าง ต\องชำระภาษีประมาณ 25% ของรายได\ตามกฎหมาย 
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หากมีระยะเวลาทำงานไม0เกิน 183 วัน/ปi ท้ังน้ี ประมาณการว0าคนงานจะมีรายได\ข้ันต่ำคงเหลือประมาณ 

13,237.50-31,156.50 บาท หลังหักค0าใช\จ0ายและหักภาษี โดยในปi 2564 แรงงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บ

ผลไม\ป_าท่ีสวีเดนกว0า 7,000 คน 

 สอท.สวีเดน/กรุงเทพฯ มีเขตอาณาครอบคลุม สปป. ลาวกับเมียนมา และมีสถานกงสุล

กิตติมศักด์ิ 4 แห0ง อยู0ที่เชียงใหม0 พัทยา ภูเก็ต และหัวหิน ขณะที่ไทยมี สอท.ไทย/สตอกโฮล)ม มีเขตอาณา

ครอบคลุมฟXนแลนด)และลัตเวีย โดยในปi 2564 มีคนไทยในสวีเดนจำนวนประมาณ 80,000 คน มีวัดไทย/สำนัก

สงฆ) จำนวน 12 แห0ง ร\านอาหารไทยอย0างน\อย 1,000 ร\าน สถานบริการนวดแผนไทยประมาณ 631 แห0ง สมาคม

ไทย 39 สมาคม 

 ด\านความม่ันคง สวีเดนให\ความสนใจกับปSญหาความม่ันคงของไทย โดยมีบทบาทสนับสนุน

กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต\ของไทย และเพ่ือนบ\านในภูมิภาค อาทิ สถานการณ)ในเมียนมา 

ซ่ึงสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการช0วยเหลือด\านการพัฒนาในเมียนมา ขณะเดียวกันก็เปKนแกนนำสนับสนุนให\มี

การนำตัวผู\กระทำผิดในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนต0อชาวโรฮีนจามาลงโทษ   

 ข\อตกลงสำคัญ : ไทยและสวีเดนมีข\อตกลงความร0วมมือภายใต\กรอบแผนปฏิบัติการร0วมไทย-

สวีเดน (Joint Plan of Action) จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับท่ี 2 คือ ระหว0างปi 2556-2560 เปKนการสานต0อจาก

แผนปฏิบัติการร0วมฉบับก0อนหน\า (ปi 2548-2552) เน้ือหาในแผนปฏิบัติการครอบคลุมถึงความร0วมมือระหว0าง

สองประเทศในมิติต0าง ๆ อย0างกว\างขวาง ได\แก0 เกษตรกรรมและป_าไม\ การทหารและความม่ันคง การออกแบบ 

การศึกษา วิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล\อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การท0องเที่ยวและบริการด\านสุขภาพ การฟ��นฟูหลังเหตุภัยพิบัติ การขยายความร0วมมือในโครงการพัฒนา

ระดับภูมิภาค และการแลกเปล่ียนข\อคิดเห็นในประเด็นระดับโลก นอกจากน้ี ไทยและสวีเดนได\ลงนามความร0วมมือ

ด\านการบังคับใช\กฎหมายในการต0อต\านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค)กร การลักลอบค\ายาเสพติด 

วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต0อจิตและประสาท และสารต้ังต\น การค\ามนุษย) การก0อการร\ายและอาชญากรรมร\ายแรงอ่ืน ๆ 

เม่ือปi 2556 

  

------------------------------------- 
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Ulf Hjalmar Kristersson 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีสวีเดน  

 

เกิด   29 ธ.ค.2506 (อายุ 59 ปi/ปi 2566) ท่ีเมืองลุนด) มณฑล Skåne สวีเดน  

    บิดาช่ือ นาย Lars Kristersson มารดาช่ือ นาง Karin Kristersson  

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Birgitta Ed เม่ือปi 2534 และร0วมกันรับเล้ียงบุตรบุญธรรม     

ชาวจีน 3 คน 

 

การศึกษา   ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัย Uppsala 

 

ประวัติการทำงาน  

ปi 2528   - ทีมรณรงค)หาเสียงเลือกต้ังให\กับ Moderate Youth League (MUF)     

ปiกเยาวชนของพรรค Moderate Party (M) ในเมือง Sörmland  

26 พ.ย.2531   - ประธาน MUF  

ปi 2543-2545   - ผู\อำนวยการฝ_ายส่ือสารองค)กร บริษัทเอกชน และรองประธานบริษัท 

Adcore  

    - ท่ีปรึกษาด\านการให\บริการอินเทอร)เน็ต 

ปi 2546-2548   - ประธาน Swedish Adoption Center (Adoptionscenter)   

 

ประวัติทางการเมือง 

5 ต.ค.2534-30 เม.ย.2543   - สมาชิกสภาผู\แทนราษฎร (ส.ส.) พรรค Moderate Party (M)  

   เขต Stockholm 

5 ต.ค.2553-3 ต.ค.2557   - รมว.ประกันสังคม 

1 ต.ค.2560-ปSจจุบัน   - หัวหน\าพรรค Moderate Party (M)  
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1 ต.ค.2560-18 ต.ค.2565   - ประธานพรรคฝ_ายค\าน 

18 ต.ค.2565-ปSจจุบัน   - นายกรัฐมนตรี 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีสวีเดน 

 

ประมุขแห0งรัฐ      Carl XVI Gustaf 

นรม.       Ulf Kristersson 

รอง นรม.      Ebba Busch 

รมว.ด\านกิจการ EU     Jessika Roswall 

รมว.ยุติธรรม      Gunnar Strömmer 

รมว.การอพยพ      Maria Malmer Stenergard 

รมว.การต0างประเทศ     Tobias Billström 

รมว.ด\านการค\าระหว0างประเทศและกิจการกลุ0มนอร)ดิก Johan Forssell 

รมว.ด\านความร0วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว0างประเทศ Johan Forssell 

รมว.กลาโหม      Pål Jonson 

รมว.ป�องกันภัยฝ_ายพลเรือน     Carl-Oskar Bohlin 

รมว.กิจการสังคม      Jakob Forssmed 

รมว.สาธารณสุข      Acko Ankarberg Johansson 

รมว.สวัสดิการสังคม     Camilla Waltersson Grönvall 

รมว.ประกันสังคมและบำนาญ    Anna Tenje 

รมว.การคลัง      Elisabeth Svantesson 

รมว.ด\านตลาดการเงิน      Niklas Wykman 

รมว.บริหารรัฐกิจ      Erik Slottner 

รมว.ศึกษาธิการ      Mats Persson 

รมว.การอุดมศึกษา     Lotta Edholm 

รมว.พลังงาน      Ebba Busch 

รมว.ส่ิงแวดล\อม      Romina Pourmokhtari 

รมว.วัฒนธรรม      Parisa Liljestrand 

รมว.การจ\างงานและการบูรณาการ   Johan Pehrson 

รมว.ความเท0าเทียม     Paulina Brandberg 

รมว.กิจการชนบท     Peter Kullgren 

รมว.โครงสร\างพ้ืนฐาน     Andreas Carlson 

รมว.การเคหะ      Andreas Carlson 

 

----------------------------------------- 

(ต.ค.2565) 


