สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับ

สวีเดน

คู่มือการเรียนรูท
้ างสงั คมฉบับภาษาไทย

“สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน” เป็ นฉบับพิมพ์ครัง้ ที่สาม ของหนั งสือคูม่ ือเกี่ยวกับการเรียนรูท
้ างสังคมส�ำหรับ
้ เนื่ องจากฉบับพิมพ์ครัง้ ก่อนหน้ า ได้รบั ความสนใจอย่างล้นหลามจน
ผู้มาใหม่ การจัดพิมพ์ครัง้ นี ้รเิ ริม่ ขึน
จ�ำหน่ ายหมดทัง้ สองครัง้
นั บตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ธันวาคม 2010 เป็ นต้นมา ได้มีกฤษฎีกาฉบับหนึ่ งซึ่งใช้ก�ำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเรียนรูท
้ างสังคมส�ำหรับผู้มาใหม่ (2010:1138) กฤษฏีกาฉบับดังกล่าวระบุวา่ การเรียนรูท
้ างสังคมมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รบั การส่งเสริมความรู้ ในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี ้
1.
2.
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้ ฐานในระบอบประชาธิป ไตย
สิทธิมนุ ษยชนและค่านิ ยมพืน
สิทธิและหน้ าที่ของบุคคลโดยทั่วไป
รูปแบบการจัดระบบของสังคม รวมถึง
การปฏิบัตติ นในชีวติ ประจ�ำวัน

กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวยังระบุดว้ ยว่า การเรียนรูท
้ างสังคมควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึง่ การจัดท�ำหนั งสือ
“สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน” เล่มนี ้ ได้น�ำมายึดถือเป็ นหลัก
ส�ำหรับฉบับนี ้เราได้เลือกทีจ่ ะตัดค�ำว่า “ฉบับภาษาสวีเดนแบบอ่านง่าย” ออกไปจากชือ่ หนั งสือ ด้วยเนื ้อหาใน
เล่มไม่สอดคล้องกับค�ำนิ ยามดังกล่าวอีกต่อไป ทัง้ นี ้จะน� ำเนื ้อหาฉบับอ่านง่ายมาท�ำเป็ นรูปแบบดิจติ อลแทน
ซึ่งสามารถอ่านได้ทเี่ ว็บไซต์ www.informationsverige.se โดยในอนาคตจะมีฉบับแปลของหนั งสือ
เล่มนี ้เป็ นภาษาต่าง ๆ ให้อา่ นบนเว็บไซต์นี้ดว้ ย อีกทัง้ ยังมีขอ้ มูลอ้างอิงเพิม่ เติมซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ จากการพิมพ์
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ุ Birgitta Guevara จากคณะกรรมการ
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้ างสังคมฉบับภาษาสวีเดนแบบอ่านง่าย”
ในครัง้ แรก จัดท�ำโดยเมือง Göteborg เมื่อสิงหาคม 2010 เนื ้อหาต้นฉบับเขียนโดยคุณ Elizabeth
George คุณ Sofia Hendriksen คุณ Göran Hildén และ คุณ Camilla Näslund การจัด
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สังคม (Försäkringskassan) องค์กรความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ (NTF) กรมสรรพากร (Skatteverket) รวมทัง้ ส�ำนั กงานคุม้ ครองผู้บริ โภค (Konsument) ประจ�ำ Göteborg ส�ำนั กงานบ�ำบัด
น� ้ำเสียและขยะมูลฝอย (Kretsloppskontoret) ส�ำนั กงานสิ่งแวดล้อม (Miljöförvaltningen)
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(Vuxenutbildningsförvaltningen) ประจ�ำ Göteborg ต่อมาได้มกี ารเขียนและแก้ ไขเนื ้อหาเป็ น
ภาษาสวีเดนแบบอ่านง่ายโดยคุณ Katrin Vivien Göteborg
การจัดพิมพ์หนั งสือ “สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน - คูม่ ือการเรียนรูท
้ างสังคมฉบับภาษาสวีเดนแบบอ่านง่าย”
ในครัง้ ทีส่ องได้จดั ท�ำขึน้ ในช่วงเดือนเมษายน 2011 โดยปรับเนื ้อหาของต้นฉบับเดิม ให้มขี อ้ มูลสอดคล้อง
กับกฤษฏีกาว่าด้วยการเรียนรูท
้ างสังคม และได้ตัดเกร็ดข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นออกไป งานในส่วนนี ้ ได้รบั
ความช่วยเหลือโดยคุณ Eva Thelander จากบริษัท Make Sense Communication
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1. เข้าสู่ประเทศสวีเดน
สารบัญ
สวีเดน - ดินแดนแห่งผู้อพยพย้ายถิ่น
นโยบายบูรณาการของสวีเดน
ประวัตศิ าสตร์สวีเดน - จากยุคน� ้ำแข็งจนถึงยุคใหม่
สวีเดนในศตวรรษที่ 20
เอกลักษณ์ ของสวีเดนมีอะไรบ้าง
ประเพณี และเทศกาลในสวีเดน
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สวีเดน - ดินแดนแห่งผู้อพยพย้ายถิ่น
ในปัจจุบันนี ้มีคนอาศัยอยู่ ในประเทศสวีเดนประมาณ 9.5 ล้านคน ราวสองล้านคน
อาศัยอยู่ ในเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสามเมืองคือ กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) โก
เธนเบิรก์ (Göteborg) และมัลเม่อ (Malmö) ประชากรสวีเดน 14 เปอร์เซ็นต์เกิดใน
ประเทศอื่น
นั บตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นต้นมา ได้มีผู้คนย้ายเข้ามาสู่สวีเดนอยู่ ไม่ขาดสาย
ประเทศสวีเดนได้รบั ผู้อพยพย้ายถิ่นหรือคนเข้าเมือง และผู้ลีภ้ ัยเข้ามาแล้วประมาณ
1,450,000 คน
ในยุคปี 1950 และ 1960 ประเทศสวีเดนก�ำลังต้องการแรงงาน ผู้คนจาก อาทิเช่น
สแกนดิเนเวีย อิตาลี กรีซ ยูโกสลาเวีย และตุรกี ต่างหลั่งไหลเข้ามาสวีเดนเพื่อท�ำงาน
ในยุคปี 1980 ผู้คนจากอเมริกาใต้ อิหร่าน อิรกั เลบานอน ซีเรีย ตุรกี และเอริเทรีย ต่าง
ขอลีภ้ ัยเข้ามาในสวีเดน ต่อมาภายหลังยังมีผู้ลีภ้ ัยจากโซมาเลีย และยุโรปตะวันออกเข้า
มาด้วย
ในปี ค.ศ. 1999 สภายุโรปได้ก�ำหนดให้สหภาพยุโรป จัดตัง้ นโยบายกลางการให้ที่พักพิง
้ มา เมื่อปี ค.ศ 2001 สวีเดนเข้าร่วมเป็ นภาคีข้อตกลง
ผู้ลภี ้ ัยและการอพยพย้ายถิ่นขึน
เชงเก้น (Schengen) จึงท�ำให้ 13 ประเทศในสหภาพยุโรปได้เปิ ดพรมแดน ซึ่งน� ำไปสู่
้ ในตอนต้นศตวรรษที่ 21
การขอลีภ้ ัยมากขึน
้
ช่วงศตวรรษที่ 21 มีจ�ำนวนผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ลภี ้ ัยเข้ามาประเทศสวีเดนมากขึน
ปี ค.ศ. 2011 สวีเดนรับผู้ลีภ้ ัยและผู้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาเกือบ 100,000 คนจากประเทศ
ต่าง ๆ มากกว่า 200 ประเทศ กลุ่มที่ ใหญ่ท่สี ุดเป็ นชาวสวีเดนที่ย้ายกลับมาสวีเดน หลาย
คนจากอิรกั และโปแลนด์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี ้ ชาวสวีเดนเป็ นกลุ่มใหญ่ท่สี ุดที่
อพยพย้ายถิ่นกลับมาในแต่ละปี
การอพยพของผู้ถือสัญชาติประเทศต่าง ๆ ที่พบมากที่สุดในปี 2011
ผู้ถือสัญชาติประเทศ
สวีเดน
อิรกั
โปแลนด์
อัฟกานิ สถาน
โซมาเลีย
จีน
ไทย
เดนมาร์ก
เยอรมันนี
ฟิ นแลนด์
่
ประเทศอืน
รวม

หญิง

ชาย

รวม

7,557

8,025

15,582

2,582

2,710

5,292

2,065

2,435

4,500

930

2,279

3,209

1,390

1,612

3,002

1,486

1,350

2,836

2,118

574

2,692

1,111

1,484

2,595

1,165

1,190

2,355

1,259

1,009

2,268

23,980
45,643

28,156
50,824

52,136
96,467

ที่มา: SCB
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ภาพจากหน่ วยการเรียนทางรูส้ ังคม
ใน Göteborg

ภาพ: Mikael Jönsson

การขอลีภ้ ัย
กฎหมายการต่างประเทศของสวีเดน และอนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยผู้ลีภ้ ัย จะมีกฎ
เกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ ในการลีภ้ ัย อนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยผู้ลีภ้ ัย ยังเรียกอีกอย่าง
หนึ่ งว่า อนุ สัญญาเจนี วา ซึ่งเป็ นระเบียบการสากลที่กล่าวถึงวิธีการปฏิบัตขิ องประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติตอ่ ผู้ลีภ้ ัย อนุ สัญญานี ้ยังก�ำหนดอีกด้วยว่าใครคือผู้ลีภ้ ัย
กฎหมายการต่างประเทศของสวีเดน จะระบุกฎเกณฑ์ส�ำหรับการขอลีภ้ ัยใบอนุ ญาต
มีถิ่นที่อยู่ (ใบอนุ ญาตพ�ำนั กอาศํย) และการย้ายถิ่นฐานติดตามครอบครัว / รวมญาติ
(familjeåterförening)
หากคุณต้องการขอลีภ้ ัยในประเทศสวีเดน คุณควรติดต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง
(Migrationsverket) กรมตรวจคนเข้าเมืองเป็ นหน่ วยงานของรัฐซึ่งมีหน้ าที่ดแู ลเรือ่ ง
การขอลีภ้ ัย การมาเยี่ยมเยือน การขอมีถิ่นที่อยู่ และการเป็ นพลเมืองในสวีเดน
ค�ำร้องขอลีภ้ ัยของคุณ จะได้รบั การพิจารณาจากประเทศยุโรปแรกที่คณ
ุ มาถึง
้ ไป เพื่อ
กรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิมพ์ลายนิ ้วมือของผู้ลีภ้ ัยทุกคนที่มีอายุ 14 ขึน
่
ตรวสอบว่าประเทศสวีเดน ใช่ประเทศแรกทีคณ
ุ มาถึงหรือไม่

ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่กรณี ความเกี่ยวพันทางครอบครัว
ผู้อพยพย้ายถิ่นโดยส่วนใหญ่ จะได้ ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศสวีเดน เพราะว่ามี
ครอบครัวอยู่ที่นี่ ถ้าหากคุณต้องการย้ายมาสวีเดน เพื่ออยู่กับสมาชิกในครอบครัวหรือ
ผู้ ใกล้ชิด คุณจะต้องขอใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณอาจจะได้ ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร
(PUT) ถ้าคุณมีความเกี่ยวพันกันทางครอบครัวที่อยู่ที่น่ี ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร
หมายความว่า คุณสามารถพ�ำนั กอาศัยอยู่ ในประเทศได้ โดยไม่จ�ำกัดระยะเวลา
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คุณมีสิทธิ์ ได้ ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ ถ้าคุณสมรสโดยการจดทะเบียนสมรสหรือเป็ น
คูค่ รองที่อยู่กินฉั นสามีภรรยา หรือ sambo (อยู่ดว้ ยกัน) กับบุคคลที่อยู่ ในสวีเดน
นอกจากนี ้คณ
ุ ยังมีสิทธิ์ ได้ ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ หากคุณจะสมรสหรือจะครองคูอ่ ยู่กิน
กันฉั นสามีภรรยากับบุคคลผู้อาศัยอยู่ ในสวีเดน และถ้าคุณอายุตำ�่ กว่า 18 ปี คุณก็มี
สิทธิ์ท่จี ะมาอยู่กับบิดามารดาได้
การยื่นค�ำร้องขอใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศสวีเดนนั ้น คุณจะต้องติดต่อกับ
สถานทูตสวีเดนหรือสถานกงสุลในประเทศของคุณ หรือประเทศอื่นที่คณ
ุ ก�ำลังอาศัยอยู่
ทัง้ นี ้ผู้ขอใบอนุ ญาตจะต้องยื่นค�ำร้องด้วยตัวเอง
โดยปกติคณ
ุ จะได้รบั ผลอนุ มัตคิ ำ� ร้องประมาณ 6 เดือน หลังจากที่ย่น
ื ค�ำร้องต่อสถาน
ทูตหรือสถานกงสุล

การเป็ นพลเมืองสวีเดน หรือการได้รบ
ั สัญชาติสวีเดน
ภาพ: Colourbox

ถ้าคุณต้องการเป็ นพลเมืองสวีเดน คุณจะต้องยื่นค�ำร้องต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง โดย
จะรอผลการอนุ มัตริ ะหว่าง 1 ถึง 7 เดือน ส�ำหรับผู้ที่ตอ้ งการเป็ นพลเมืองสวีเดนนั ้น
ต้องมีอายุครบ 18 ปี และได้อาศัยอยู่ ในสวีเดนมาแล้วเป็ นเวลาประมาณ 5 ปี เด็กอายุตำ�่
กว่า 18 ปี มีสิทธิ์ ได้รบั สัญชาติพร้อมกับบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ

พลเมืองของสหภาพยุโรป
ถ้าคุณเป็ นพลเมืองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือพลเมืองของประเทศในกลุ่ม
EU/EES คุณสามารถเดินทางภายในสหภาพยุโรปหรือ EU ได้อย่างเสรี ในปัจจุบันนี ้มี
ประเทศสมาชิกข้อตกลงเชนเก้น 22 ประเทศจาก 27 ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
และนั่ นหมายความว่า พลเมืองของสหภาพยุโรปสามารถเดินทางข้ามพรมแดนของ
ประเทศเหล่านี ้ ได้อย่างเสรี ถ้าคุณเป็ นพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป หรือ
ประทศที่สาม คุณสามารถเดินทางเข้าออก ระหว่างประเทศของกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น
ได้เสรี แต่นานสุงสุดได้เพียงสามเดือนเท่านั ้น

ใบอนุ ญาตท�ำงาน
ใบอนุ ญาตท�ำงาน (arbetstillstånd) เป็ นการอนุ มัตจิ ากกรมตรวจคนเข้าเมืองที่ ให้
สิทธิ์ พลเมืองชาวต่างชาติเข้ามาท�ำงานในสวีเดน พลเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดกิ
พลเมืองของสหภาพยุโรป (EU) /เขตความร่วมมือเศรษฐกิจยุโรป (EES) พลเมืองของ
สวิสเซอร์แลนด์ และสมาชิกในครอบครัว ไม่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตท�ำงาน
บุคคลที่ ได้อยู่อาศัยในประเทศอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปมาแล้วเป็ นเวลา 5 ปี ก็ ไม่ตอ้ งขอ
ใบอนุ ญาตท�ำงานด้วยเช่นกัน
พลเมืองชาวต่างชาติอื่น ๆ ทัง้ หมดที่ตอ้ งการจะท�ำงานในประเทศสวีเดน จะต้องขอใบ
อนุ ญาตท�ำงาน ผู้เป็ นเจ้าของกิจการไม่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตท�ำงาน แต่ตอ้ งมี ใบอนุ ญาตมี
ถิ่นที่อยู่
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หากท�ำงานนานกว่า 3 เดือนก็จ�ำเป็ นต้องมี ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ดว้ ยเช่นกัน โดยยื่นเรือ่ ง
เพื่อขอใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่และท�ำงานจากประเทศบ้านเกิดของคุณ

การบูรณาการคืออะไร
การบูรณาการเป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับความรูส้ ึกร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม ซึ่งหมายถึงว่า ทุก
คนควรรูส้ ึกว่าตัวเองเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคมสวีเดน

ทุกคนที่เป็ นส่วนหนึ่ งของสังคมมี
สิทธิ์ที่จะด�ำรงรักษาวัฒนธรรมและ
วิถีของตนเอาไว้ ทุกคนในสังคม
สวีเดนมีสิทธิ์ที่จะแตกต่าง

ภาพ: Colourbox

นโยบายบูรณการของสวีเดน
รัฐบาลสวีเดน มีความประสงค์ ให้ทุกคนร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม ไม่วา่ จะเกิดที่ ไหน
หรือมีเชือ้ ชาติ ใด โดยมีกระทรวงแรงงานสวีเดน เป็ นผู้รบั ผิดชอบนโยบายบูรณาการ
นอกจากนี ้รฐั บาลยังให้การสนั บสนุ นเป็ นพิเศษ แก่ผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่งเข้ามาอยู่ ใน
สวีเดนในช่วงปี แรก ผู้ที่เข้ามาอยู่ ในสวีเดน จะได้มี โอกาสเรียนภาษาสวีเดน ทัง้ นี ้เพื่อ
ให้เขาเหล่านั ้นสามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถเข้าท�ำงานได้ ส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศสวีเดน (มณฑล) จะมีคณะกรรมการปกครองมณฑล ท�ำหน้ าที่ปฏิบัตงิ านตาม
นโยบายการบูรณาการ

การตัง้ ถิ่นฐานของผู้ลีภ้ ัยที่เพิ่งมาใหม่
้ ไป (แต่ยังไม่ถึง 65 ปี ) และมี ใบ
สิทธิพิเศษบางประการ ส�ำหรับผู้ที่มีอายุตงั ้ แต่ 20 ปี ขึน
อนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ส�ำหรับผู้ลภี ้ ัย โควต้าผู้ลีภ้ ัย ผู้ตอ้ งการความคุม้ ครอง หรือถ้าเป็ น
เครือญาติของบุุคคลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
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คุณจะได้รบั สิทธิ์ แผนการตัง้ ถิ่นฐาน และเงินช่วยเหลือการตัง้ ถิ่นฐาน หากคุณมีอายุ
้ ไป (แต่ยังไม่ถึง 20 ปี ) และบิดามารดาไม่ ได้อาศัยอยู่ ในสวีเดน คุณจะมีสิทธิ์
18 ปี ขึน
ที่จะได้รบั ความช่วยเหลือนี ้ดว้ ย ผู้มาใหม่ คือ ผู้ลีภ้ ัยหรือผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่งมาอยู่
สวีเดน

แผนการตัง้ ถิ่นฐาน
ส�ำนั กงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen) เป็ นหนึ่ งในหน่ วยงานของรัฐที่ช่วยให้ผู้
ลีภ้ ัย และผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่งมาอยู่ ใหม่ เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม หากคุณอยู่
ในกลุ่มที่ ได้รบั สิทธิ์แผนการตัง้ ถิ่นฐาน คุณจะได้พูดคุยกับบุคคลผู้หนึ่ ง คือ เจ้าหน้ าที่
การตัง้ ถิ่นฐาน ประจ�ำส�ำนั กงานจัดหางาน ถึงสิ่งที่จ�ำเป็ นส�ำหรับคุณ เพื่อให้คณ
ุ สามารถ
เริม่ ต้นหางานได้ คุณและเจ้าหน้ าที่จะร่วมกันเขียนแผนนี ้ดว้ ยกัน แผนการตัง้ ถิ่นฐาน
เป็ นเอกสารส�ำหรับเขียนความคิด และแผนการต่าง ๆ เกี่ยวกับอนาคตของคุณใน
สวีเดน
ตัวอย่างรายการที่อาจจะเขียนในแผนการตัง้ ถิ่นฐาน เช่น หลักสูตรภาษาสวีเดน
ส�ำหรับคนต่างชาติ (sfi) หลักสูตรการเรียนรูท
้ างสังคม การประเมินวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ การท�ำงานหรือการฝึ กงาน รายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เขียนลงในแผน
แนะแนวการตัง้ ถิ่นฐานนั ้น ควรจะเป็ นกิจกรรมที่ ใช้เวลาเต็มวัน (เต็มเวลา) และเป็ น
ระยะเวลาสูงสุดสองปี โดยมีจุดประสงค์ คือ เพื่อให้คณ
ุ สามารถเรียนรูภ้ าษาสวีเดน และ
่
้
่
่
หางานท�ำเพือเลียงตัวเองให้เร็วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้

โครงการแนะแนวการตัง้ ถิ่นฐานจะ
ช่วยน� ำทางให้คณ
ุ หางานเองได้

ภาพ: Colourbox
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โครงการแนะแนวการตัง้ ถิ่นฐาน
ผู้ท่ลี ภี ้ ัยมาใหม่ยังสามารถติดต่อไปยังโครงการแนะแนวการตัง้ ถิ่นฐาน (etableringslotsen) ได้ดว้ ย โดยโครงการแนะแนวการตัง้ ถิ่นฐานนี ้จะช่วยชีแ้ นะแนวทางให้คณ
ุ สามารถ
หางานได้ดว้ ยตัวเอง

เงินช่วยเหลือการตัง้ ถิ่นฐาน
เงินช่วยเหลือการตัง้ ถิ่นฐาน (etableringsersättning) เป็ นเงินที่จะได้รบั หากคุณท�ำ
ตามแผนการตัง้ ถิ่นฐาน ถ้าคุณมีบุตรคุณจะได้รบั เงินช่วยเหลือส�ำหรับการตัง้ ถิ่นฐาน
เพิ่มด้วย เงินช่วยเหลือการตัง้ ถิ่นฐานนี ้จะให้เท่ากันทุกคนไม่วา่ จะอาศัยอยู่ท่ี ไหน คุณ
จะได้รบั เงินช่วยเหลือนี ้เต็มจ�ำนวนก็ตอ่ เมื่อคุณจะต้องท�ำรายการกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนเต็มเวลา ผู้ที่มีสิทธิ์ ได้รบั เงินช่วยเหลือนี ้ยังสามารถได้รบั เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่
อาศัย (bostadsersättning) อีกด้วย หากคุณอยู่คนเดียวในที่พักอาศัยของตัวเอง

การโยกย้ายอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อความรูส้ กึ
การโยกย้ายไปยังประเทศใหม่ถือเป็ นเรือ่ งใหญ่ ในชีวติ ของคนเรา คุณอาจจะต้องจาก
บ้าน ทรัพย์สิน เพื่อนสนิ ทและญาติพี่น้องที่ประเทศบ้านเกิดของคุณมา ซึ่งคงจะท�ำให้
เกิดความรูส้ ึกและปฏิกิรยิ าต่าง ๆ หลายอย่าง คุณไม่อาจสามารถใช้ชีวติ ในแบบเดิมได้
ประสบการณ์ การท�ำงานและการศึกษาที่คณ
ุ มีอาจจะน� ำมาใช้ที่สวีเดนไม่ ได้
่ เต้น แต่หลังจากนั ้นอาจจะมีปัญหาเกิด
การมาอยู่ตา่ งประเทศในช่วงแรก มักจะรูส้ ึกตืน
้ ซึ่งบางอย่างก็แก้ ไขได้ยาก ด้วยปัญหาทุกอย่างที่ขน
ขึน
ึ ้ คงจะท�ำให้รสู้ ึกยากเย็นเข็ญใจ
หากต้องเจอกับปัญหาใหม่ที่อาจจะน� ำไปสู่วกิ ฤตได้
ทุกคนจะมีปฏิกิรยิ าต่อวิกฤติแตกต่างกันไป บางคนอยากอยู่คนเดียว บางคนรูส้ ึกผิด
หลายคนมีปัญหาสุขภาพและล้มป่ วย เแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ ง คนส่วนใหญ่
จะรูส้ ึกดีขน
ึ ้ และยอมรับว่าตัวเองจะต้องตัง้ ต้นชีวติ ใหม่ทงั ้ หมดอีกครัง้ ในประเทศใหม่
้
แห่งนี ้ และเริม่ มองเห็นอนาคตที่สดใสขึน
ในท้ายที่สุดหลาย ๆ คนที่ย้ายมาอยู่ตา่ งประเทศ จะรูส้ ึกว่าตัวเองรอบรู้ และเป็ นผู้ ใหญ่
มากกว่าเมื่อก่อน โดยเห็นแล้วว่าประเทศบ้านใหม่นั้นมีสิ่งดี ๆ อยู่มากมาย พวกเขาอาจ
้ และเข้าอกเข้าใจชีวติ ของผู้อื่น
จะเปิ ดใจมากขึน

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน | 15

พิพิธภัณฑ์ประจ�ำเมืองโกเธนเบิรก์
ตัง้ อยู่ ในตึกเก่าของบริษัท Swedish
East India

ภาพ: Anna Danielsson

ประวัตศิ าสตร์ของสวีเดน - จากยุคน� ้ำแข็ง
จนถึงยุคใหม่
ยุคโบราณ
ยุคโบราณเป็ นช่วงอดีตกาลนานมาแล้ว บางทีก็เรียกว่า ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
เมื่อประมาณ 15,000 ปี ที่แล้ว ทั่วทัง้ ประเทศสวีเดนปกคลุมไปด้วยน� ้ำแข็ง ในช่วงนี ้
เรียกว่า ยุคน� ้ำแข็ง 3,000 ปี ต่อมาน� ้ำแข็งที่ปกคลุมตอนใต้ของสวีเดนได้ละลายหมดไป
จึงท�ำให้พืช สัตว์และมนุ ษย์ย้ายเข้ามา มนุ ษย์ ในยุคนี ้ ด�ำรงชีวติ อยู่ดว้ ยการล่าสัตว์ ตก
ปลา และเก็บรวบรวมพืชกินได้ ไว้เป็ นอาหาร
ราว 6,000 ปี ที่แล้ว ผู้คนในสวีเดนเริม่ เรียนรู้ ที่จะท�ำการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ โดย
เริม่ ใช้เครือ่ งมือท�ำด้วยหินและไม้ ดังนั ้นจึงเรียกยุคนี ้วา่ ยุคหิน
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ประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริสตกาลผู้คนในสวีเดน เริม่ ประดิษฐ์สิ่งของจากโลหะและ
ส�ำริด ยุคนี ้เรียกว่า ยุคส�ำริด ในยุคนี ้เริม่ มีตดิ ต่อค้าขายสินค้าระหว่างกันภายในยุโรป
ประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตกาลผู้คนในสวีเดน เริม่ ใช้เหล็กในการท�ำข้าวของเครือ่ งใช้
ต่าง ๆ ยุคนี ้เรียกว่า ยุคเหล็ก

ยุคไวกิง้
ช่วงเวลาจากศตวรรษที่ 9 ถึงกลางศตวรรษที่ 11 เรียกช่วงนี ้วา่ ยุคไวกิง้
ชาวไวกิง้ เป็ นชนเผ่าที่ช�ำนาญการต่อเรือ และคุน
้ เคยกับเดินเรือในทะเล นอกจากนี ้ยัง
เก่งเรือ่ งการสู้รบ และค้าขายกับประเทศอื่น ดังนี ้จึงท�ำให้ชาวไวกิง้ เข้ายึดครองประเทศ
ในยุโรปเหนื อได้หลายประเทศ

้
เรือที่เห็นในภาพนี ้เป็ นเรือที่ตอ่ ขึน
ตามต้นแบบเรือยุคไวกิง้

ภาพ: Colourbox

ยุคกลาง
ก่อนหน้ าที่ศริสตศาสนาจะเข้าสู่ประเทศสวีเดน ผู้คนเคยนั บถือเทพเจ้าหลายองค์
เทพเจ้าที่รจู้ ักกันมากที่สุด คือเทพเจ้า โอดิน ธอร์ และเฟรยา ซึ่งเรียกว่า Asatro
(ศาสนาอาซาทรู) หลังจากที่ศาสนาคริสต์เข้ามาสู่สวีเดน ท�ำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป
สวีเดนมีกษั ตริย์พระองค์แรกที่นับถือศาสนาคริสต์ คือ พระเจ้า Olof Skötkonung ซึ่ง
้ ครองราชย์ประมาณปี คริสต์ศักราช 1000
ขึน
้ มากมาย การเกษตรและการค้าขายมี
ในช่วงศตวรรษที่ 13 มีเหตุการณ์ ส�ำคัญเกิดขึน
้ มีการสร้างเมืองใหม่ ๆ สวีเดนแบ่งการปกครองออกเป็ น
ระเบียบแบบแผนมากขึน
หัวเมือง ซึ่งแต่ละหัวเมืองมีกฎหมายของตัวเอง ในตอนแรกมีเพียงกฎหมายที่ ไม่เป็ น
้ กฎหมายลักษณ์ อักษรฉบับแรก มีการจัดท�ำ
ลายลักษณ์ อักษร ด้วยยังไม่ ได้มีบันทึกขึน
้
่
ขึนในศตวรรษที 13
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บ้านโบราณ

ภาพ: Colourbox

้ ซึ่งมีอ�ำนาจตรากฎหมายของประเทศ
ในช่วงยุคกลางสวีเดนได้มีการพัฒนารัฐสภาขึน
่
รัฐสภาแบ่งออกเป็ นสี 4 ฐานั นดร คือ ฐานั นดรขุนนาง ฐานั นดรนั กบวช ฐานั นดรชาว
เมือง และฐานั นดรชาวนา เฉพาะผู้ชายเท่านั ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรัฐสภาได้ ส่วนผู้หญิงไม่
อนุ ญาตให้เข้าร่วมจนกระทั่งศตวรรษที่ 20
ขุนนางเป็ นกลุ่มชนที่สืบทอดอ�ำนาจ และสิทธิทางสายเลือด นั กบวชมีอ�ำนาจเหนื อ
เหนื อประชาชนเป็ นอย่างมาก และเป็ นเจ้าของที่ดน
ิ 20 เปอร์เซ็นต์ของผืนดินที่งาม
ที่สุดของสวีเดน ชาวเมืองควบคุมดูแลการค้าขาย และงานช่างฝี มือในตัวเมือง ชาวนาผู้
เป็ นเจ้าของที่ดน
ิ ผืนใหญ่ จะมีอ�ำนาจควบคุมคนในชนบท ชาวนาที่อาศัยอยู่ตามชนบท
จะท�ำการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์

สหภาพนอร์ดิก
ในช่วงปลายยุคกลางประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนพยามยามแก่งแย่งกันมี
อ�ำนาจเหนื อยุโรปเหนื อ เมื่อปี 1397 ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเหนื อได้ลงนามในสัญญา
ฉบับหนึ่ ง ซึ่งมักจะเรียกกันว่า สหภาพคาลมาร์ โดยสหภาพคาลมาร์ ได้รวมประเทศ
ทัง้ หมดเข้าเป็ นประเทศเดียวกัน

ยุคมหาอ�ำนาจ
้ โคลัมบัสเดินทางถึงอเมริกา
ในช่วงศตวรรษที่ 16 มีเหตุการณ์ ที่ส�ำคัญของโลกเกิดขึน
่
กูเทนเบิรก์ (Gutenberg) ประดิษฐ์เครืองพิมพ์หนั งสือ พระสันตปาปาผู้ซ่ึงเป็ นผู้น�ำ
ของศาสนจักรคาทอลิกกรุงโรม (โรมันคาทอลิก) ได้เสียอ�ำนาจส่วนใหญ่เหนื อศาสนาจักร
ของพระองค์ ไป
ประชาชนสวีเดนหลาย ๆ คนไม่พอใจ กับวิธีการปกครองของสหภาพภายใต้กษั ตริย์
เดนมาร์ก เหตุการณ์ ฆาตกรรมหมู่กรุงสตอกโฮล์ม เป็ นเหตุการณ์ ที่รจู้ ักดีเนื่ องจาก
กษั ตริย์เดนมาร์กได้สั่งประหารชีวติ โดยตัดหัวขุนนางในกรุงสตอกโฮล์มจ�ำนวน 100
คน เหตุการณ์ นี้ท�ำให้คนสวีเดนก่อกบฏในภายหลัง โดยมีขุนนางชื่อ Gustav Vasa เป็ น
ผู้รวบรวมก�ำลังพลกองทัพสวีเดน และเข้ายึดอ�ำนาจจากกษั ตริย์เดนมาร์กมาได้
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้ ครองราชย์เป็ นพระเจ้ากุสตาฟที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน
จากนั ้น Gustav Vasa จึงขึน
ค.ศ. 1523 สวีเดนจึงเข้าสู่ ในภาวะสันติ และวันที่ 6 มิถุนายนยังถือเป็ นวันชาติของ
สวีเดนอีกด้วย
ในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในศาสนจักร ซึ่งที่เคยเป็ นนิ กายคาทอลิก
ก็เปลี่ยนเป็ นนิ กายโปแตสแตนท์ โดยได้รบั อิทธิพลจากบาทหลวงมาร์ตน
ิ ลูเธอร์ ชาว
เยอรมัน ศาสนจักรสวีเดนต้องยอมสละที่ดน
ิ จ�ำนวนมาก และต้องจ่ายภาษี ให้รฐั ใน
้
ขณะเดียวกันรัฐสภาก็มีอ�ำนาจมากขึน
ตัง้ แต่กลางศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นศตวรรษที่ 18 สวีเดนได้ท�ำสงครามหลายครัง้ กับ
ประเทศรอบทะเลบอลติก เนื่ องจากทะเลบอลติก เป็ นทะเลที่มีส�ำคัญด้านการค้ามาก
ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ดังนั ้นจึงเกิดสงครามแย่งชิงกันมีอ�ำนาจเหนื อท�ำเลบอลติก เมื่อ
สวีเดนท�ำสงครามกับเดนมาร์ก รัสเซีย โปแลนด์และเยอรมันนี แล้วจึงได้มีอ�ำนาจส่วน
้ ที่ส่วนใหญ่ตอน
ใหญ่เหนื อทะเลบอลติก ช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 สวีเดนยึดครองพืน
เหนื อของเยอรมันนี และโปแลนด์ ไว้ ได้ จึงท�ำให้สวีเดนกลายเป็ นประเทศมหาอ�ำนาจ
นอกเหนื อจากอาณาเขตของสวีเดนที่มี ในปัจจุบันนี ้แล้ว ในสมัยก่อนฟิ นแลนด์
เอสโตเนี ย ลัตเวีย รัสเซียบางส่วน และเยอรมันนี บางส่วนเคยเป็ นของสวีเดนด้วย ต่อ
้ ที่ ใน
มาเนื่ องจากพระเจ้าคาร์ลที่ 12 (Karl XII) แพ้สงครามหลายครัง้ จึงต้องสละพืน
ส่วนดังกล่าวไปคงเหลือไว้แต่อาณาเขตในปัจจุบัน
ปี 1721 สวีเดนเข้าสู่ภาวะสันติอีกครัง้ และแล้วยุคมหาอ�ำนาจเหนื อทะเลบอลติกก็ ได้
ผ่านพ้นไป

ห้องครัวใหญ่ของปราสาท Läckö
ครัวในศตวรรษที่ 17

ภาพ: Lennart Haglund
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สวีเดนในศตวรรษที่ 18
้ กว่าเดิม หลายคนได้
ในศตวรรษที่ 18 เป็ นยุคเรืองปัญญา ชาวยุโรปมีฐานะการเงินดีขึน
เรียนรูก้ ารอ่าน เมื่ออ�ำนาจของกษั ตริย์ นั กบวช และชนชัน
้ สูงไม่เป็ นที่ประจักษ์ อีกต่อไป
จึงท�ำให้น�ำไปสู่การปฏิวตั มิ ากมายหลายครัง้ การปฏิวตั ท
ิ ี่รจู้ ักกันมากที่สุดคือ การปฏิวตั ิ
ฝรัง่ เศสในปี 1789
้ ครองราชย์เป็ นกษั ตริย์ของสวีเดน
ปี 1771 พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 (Gustav III) ขึน
พระองค์ท�ำการรัฐประหาร ในปี 1772 โดยได้พยายามยึดอ�ำนาจให้ตวั เองมีอ�ำนาจการ
้ พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 ถูกยิงสิน
้ พระชนม์ ในงานเลีย้ งสวมหน้ ากากแห่ง
ปกครองมากขึน
่
่
่
หนึ งเมือวันที 16 มีนาคม ค.ศ. 1792

สวีเดนในศตวรรษที่ 19
้ เป็ นกษั ตริย์สวีเดนในระหว่างปี
พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ (Gustav IV Adolf) ขึน
1796 และ 1089 ในระหว่างที่พระองค์ครองราชย์สวีเดนท�ำสงครามกับรัสเซีย พระเจ้า
กุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟแพ้สงครามท�ำให้สวีเดนต้องสละฟิ นแลนด์ ให้แก่รสั เซีย ตัง้ แต่นั้น
มา (1815) สวีเดนจึงอยู่ ในภาวะสันติ
้ เป็ นกษั ตริย์ตอ่ จากพระเจ้าพระเจ้ากุสตาฟที่ 4
พระเจ้าคาร์ลที่ 13 (Karl XIII) ขึน
้ ในรัชสมัยนี ้ รัฐธรรมนู ญประกอบด้วย
อดอล์ฟ รัฐสภาได้สถาปนารัฐธรรมนู ญสวีเดนขึน
กฎหมายหลักหรือกฎหมายมูลฐาน 4 ฉบับ คือ

•
•
•
•

รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ (Regeringsformen) เป็ น
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับวิธีที่รฐั ของสวีเดนจะมีระเบียบการปกครอง
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ (Successionsordningen) เป็ นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวิธีการสืบทอดราชบัลลังก์
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการตีพิมพ์ (Tryckfrihetsförordningen) เป็ น
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับความคุม้ ครองเสรีภาพในพิมพ์
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบรัฐสภา (Riksdagsordningen) เป็ นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการก�ำหนดให้รฐั สภาประกอบด้วย 4 ฐานั นดร ได้แก่ ขุนนาง นั กบวช ชาว
เมือง และชาวนา

เนื่ องจากพระเจ้าคาร์ลที่ 13 (Karl XIII) ไม่มีทายาทสืบราชสมบัติ ดังนั ้นจึงท�ำให้
ฌ็อง แบบติสต์ เบอร์นาดอตต์ (Jean Baptiste Bernadotte) ชาวฝรัง่ เศสครองราชย์
เป็ นกษั ตริย์สวีเดน ทรงได้ผนวกรวมสวีเดนและนอร์เวย์เข้าด้วยกันเป็ นเวลาเกือบ 100
ปี ในปี 1865 ได้ยกเลิกระบบรัฐสภา 4 ฐานั นดร (ขุนนาง นั กบวช ชาวเมือง และชาวนา)
โดยได้เปลี่ยนเป็ นระบบสองสภาแทน
้ ในต้นศตวรรษที่ 19
ในช่วงศตวรรษที่ 19 สวีเดนมีจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึน
้
้
ประเทศนี มีประชากร 2.4 ล้านคน และ ในปี 1900 เพิ่มขีนเป็ น 5.1 ล้านคน การเพิ่ม
ของจ�ำนวนประชากรท�ำให้หลายคน จ�ำเป็ นต้องหางานท�ำนอกถิ่นที่อยู่ หลายคนได้
อพยพไปอยู่ ในเมือง และอพยพไปยังประเทศอเมริกา ระหว่างปี 1865 และ 1914 มีชาว
สวีเดนเกือบหนึ่ งล้านคนอพยพไปอยู่อเมริกา
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ยุคปฏิวต
ั ิอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเข้าสู่กลุ่มประเทศนอร์ดกิ ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรปหลายประเทศ ช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 ชาวสวีเดนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมกันอยู่ ในปี 1860
สวีเดนเริม่ สร้างทางรถไฟ และด้วยเพราะคุณานุ ปการของทางรถไฟนี ้เอง ที่ท�ำให้
้ มา
สวีเดนสามารถขายไม้และเหล็กให้กับประเทศต่าง ๆ อุตสาหกรรมหลักได้ก่อตัง้ ขึน
่
้
และการใช้เครืองจักรแบบใหม่ท�ำให้ท�ำงานได้เร็วขึน

เครือ่ งทอผ้า
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สวีเดนในศตวรรษที่ 20
เข้าสูย่ ุคประชาธิป ไตย
ตอนต้นศตวรรษที่ 19 ยังคงมีผู้คนย้ายเข้าเมืองอยู่เรือ่ ย ๆ ชาวนามีจ�ำนวนลดน้ อยลง
้ หลาย ๆ คนอยากจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้ ปี 1907
และจ�ำนวนแรงงานก็เพิ่มมากขึน
้ ไปมีสิทธิ์ท่จี ะเลือกตัง้ ได้
ผู้ชายทุกคนที่มีอายุ 24 ปี ขึน
้ โดยองค์กรเหล่านั ้น
ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เริม่ มีการก่อตัง้ องค์กรสหภาพต่าง ๆ ขึน
้ ค่าแรง ในบางครัง้ ก็ประสบผลส�ำเร็จ แต่มี
ต้องการยกระดับสถานภาพแรงงานและขึน
หลายครัง้ ที่ตอ้ งดิน้ รูต้ อ่ สู้และนั ดกันหยุดงาน ในปี 1909 เกิดการนั ดหยุดงานครัง้ ใหญ่
โดยมีแรงงานประมาณ 300,000 คนนั ดหยุดงานประท้วง

สงครามโลกครัง้ ที่หนึ่ งและช่วงระหว่างสงคราม
้ กลุ่มประเทศนอร์ดกิ ได้ลงนามท�ำข้อตกลงที่จะ
เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่หนึ่ งเริม่ ต้นขึน
วางตัวเป็ นกลางและไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด
ปี 1919 ผู้หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ได้เป็ นครัง้ แรกในสวีเดน ปี 1931 สวีเดน
เกิดความตกต�ำ่ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเริม่ จากวิกฤตตลาดหุ้นนิ วยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี 1929 และได้ลุกลามไปทั่วโลกหลังจากนั ้น วิกฤตนี ้ท�ำให้เกิดการว่างงาน การนั ด
้ และมีสิทธิ์
หยุดงาน และการเดินขบวน ในช่วงนี ้สวีเดนมีการประกันการว่างงานที่ดขี ึน
้
ลาพักร้อน ผู้ที่เกษี ยณได้รบั เงินบ�ำนาญสูงขึน

้
สถานภาพของผู้หญิงดีขึน
้ เนื่ องจากรัฐบาลส่งเสริมให้
ช่วงปี ทศวรรษ 1930 สถานภาพชีวติ ของหญิงมีบุตรดีขึน
้
ประชากรมีลูกกันมากขึน หญิงมีบุตรจะได้รบั บริการรักษาพยาบาล และได้รบั เงินเพิ่ม
้ เมื่อคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลก็ ไม่ตอ้ งจ่ายเงิน มีการสร้างศูนย์อนามัยเด็ก และสร้าง
ขึน
ที่อยู่อาศัยที่ดขี น
ึ ้ ส�ำหรับครอบครัวผู้มีบุตร ผู้วา่ จ้างไม่มีสิทธิ์ปลดหญิงตัง้ ครรภ์ออกจาก
งานอีกต่อไป นอกจากนี ้ยังอนุ ญาตให้มีการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับยาคุมก�ำเนิ ดและการจัด
จ�ำหน่ าย

สงครามโลกครัง้ ที่สอง
้ ในปี 1939 ในสงครามครัง้ นี ้ ฮิตเลอร์และนาซี ได้สังหาร
สงครามโลกครัง้ ที่สองเริม่ ขึน
ชาวยิวไปมากกว่าห้าล้านคน รวมถึงชาวโรมานี กลุ่มคอมมิวนิ สต์ กลุ่มรักร่วมเพศ และ
้ สวีเดนได้เข้าร่วมท�ำข้อ
คนพิการอีกนั บแสน ครัน้ สงครามโลกครัง้ ที่สองเริม่ ต้นขึน
ตกลงเป็ นประเทศที่วางตัวเป็ นกลางและไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด สวีเดนได้ช่วยผู้อพยพย้าย
ถิ่นที่มาจากเดนมาร์ก นอร์เวย์ และกลุ่มประเทศบอลติก สวีเดนให้ที่พักพิงแก่ชาวยิว
เดนมาร์ก 7,500 คนซึ่งมิฉะนั ้นจะถูกส่งตัวไปเยอรมันนี แทน
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ก่อนที่สงครามจะยุตลิ งนั กโทษนั บหมื่นรอดชีวติ จากค่ายกักกันของเยอรมันด้วย
เพราะความเมตตาของท่านเคานต์ฟอลเก เบอร์นาดอตต์ แห่งสวีเดน (Greve Folke
Bernadotte) และ “รถเมล์ขาว” ของท่านที่ ได้ช่วยชีวติ พวกเขาเอาไว้
การวางตัวเป็ นกลางของสวีเดนเป็ นที่วพ
ิ ากษ์ วจิ ารณ์ เนื่ องจากสวีเดนยอมให้นาซี ใช้
ประเทศเป็ นทางผ่านในการขนส่งกองก�ำลังทหารและอาวุธ

หลังสงคราม
หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ยุโรปแบ่งออกเป็ นสองฝ่ ายคือ ยุโรปตะวันออกและยุโรป
ตะวันตก ยุโรปตะวันออกตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบอบคอมนิ วนิ สต์ โดยสหภาพ
โซเวียตมีอ�ำนาจตัดสินใจมากที่สุด ส่วนยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริการ่วมกันก่อตัง้
้ ซึ่งเป็ นองค์กรความร่วมมือทางทหาร ในการป้ องกันยุโรป
องค์การนาโต้ (NATO) ขึน
ตะวันตกจากคอมมิวนิ สต์ การคุกคามต่าง ๆ ระหว่างฝ่ ายตะวันออกและฝ่ ายตะวันตก
เรียกว่า สงครามเย็น การแบ่งฝ่ ายยังคงด�ำเนิ นไปจนกระทั่งปี 1989
้
หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง สวีเดนเริม่ ท�ำงานเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศมากขึน
และเข้าร่วมเป็ นสมาชิกสหประชาชาติ (UN)

ก�ำแพงเบอร์ลิน
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สวีเดนจากปี 1960 ถึงปี 2000
ช่วงปี 1960 เศรษฐกิจของสวีเดนเจริญรุง่ เรืองดี มีการขยายงานด้านการบริการดูแลเด็ก
การรักษาพยาบาล และการพยาบาลผู้สูงอายุ ลูกจ้างได้รบั สิทธิ์ลาพักร้อนได้ 4 สัปดาห์
สวีเดนกลายเป็ นประเทศที่ทันสมัย และสามารถท�ำให้ประชาชนอยู่ดกี ินดี มีความ
มั่นคงปลอดภัย และมี โอกาสในการจัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัย และการงาน ซึ่งความมั่นคง
แบบนี ้มักจะเรียกว่า สวัสดิการแบบสวีเดน
ปี 1974 สวีเดนมีกฎหมายใหม่ โดยก�ำหนดให้อ�ำนาจรัฐทัง้ หมด ต้องมาจากประชาชน
กษั ตริย์ยังคงด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ นผู้บริหารระดับสูงของประเทศ หรือประมุขแห่งรัฐ แต่
งานทางด้านการเมืองทัง้ หมด จะบริหารโดยรัฐบาลและรัฐสภา
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (Carl XVI Gustav) เป็ นกษั ตริย์สวีเดน
พระองค์แรกหลังจากมีกฎหมายใหม่นี้ นอกจากนั ้นในปี 1980 มีการเปลี่ยนกฎหมาย
เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิ์สามารถสืบราชสมบัติ ได้ หมายความว่า เจ้าหญิงวิกตอเรียกลายเป็ น
รัชทายาทในราชบัลลังก์ แทนเจ้าชายคาร์ล ฟิ ลลิป พระอนุ ชาในพระองค์
้ ราคาน� ้ำมัน โดยกลุ่ม Opec (องค์การประเทศผู้ส่งน� ้ำมันเป็ นสินค้า
ปี 1979 มีการขึน
้ จึงท�ำให้ประเทศตะวันตกบาง
ออก) เป็ นผู้ก�ำหนดราคาน� ้ำมัน เมื่อน� ้ำมันมีราคาสูงขึน
ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี 1986 นายกรัฐมนตรีสวีเดนโอลอฟ พาลเม่ (Olof Palme) ถูกลอบยิงเสียชีวติ โดยจวบ
จนปัจจุบันนี ้ก็ยังไม่ทราบตัวฆาตกร
ต้นปี 1990 เป็ นช่วงปั่ นป่ วนในยุโรป สวีเดนเกิดวิกฤตธนาคารและการเงิน หลายคนสูญ
เสียหน้ าที่การงาน บริษัทหลายแห่งได้ปิดตัวลง ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย
ปี 1994 ประชาชนสวีเดนได้ลงประชามติตดั สินใจ ให้ประเทศสวีเดนเข้าร่วมสหภาพยุโรป
(EU)

เอกลักษณ์ ของสวีเดนมีอะไรบ้าง
ชาติพันธุ์สวีเดน
ชาติพันธุ์ คือ การสืบเชือ้ สายมาจากกลุ่มชนบรรพบุรษ
ุ หรือถิ่นฐานเดียวกัน ชาติพันธุ์
สวีเดนมาจากกลุ่มชนเจอมันนิ ก กลุ่มชนเจอมันนิ กเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนเหนื อ
และตอนกลางของยุโรปเมื่อราว 500 ปี ก่อนคริสตกาล
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รองเท้าไม้วาดระบายสีดว้ ยมือ

ภาพ: Colourbox

วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม
วัฒนธรรมของสวีเดนยังพบเห็นได้ ในวัฒนธรรมอื่นด้วย เช่น ความชื่นชอบใน
ธรรมชาติ เป็ นต้น

ภาษาสวีเดน
ภาษาสวีเดน เป็ นภาษาที่พูดกันประมาณเก้าล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้พูดกันในประเทศ
สวีเดน และฟิ นแลนด์บางส่วน ภาษาสวีเดนมีความคล้ายคลึงกับภาษานอร์เวย์และ
เดนมาร์ก คนส่วนใหญ่ของสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์กสามารถเข้าใจภาษาของกัน
และกัน

ชนสวีเดนและศาสนา
สวีเดนเป็ นประเทศที่แยกศาสนา ออกจากรัฐมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก หมายความว่า
้
ประชาชนไม่ ได้นับถือศาสนาใดเป็ นพิเศษอีกต่อไป ถึงแม้วา่ สังคมสวีเดนจะสร้างขึน
ตามค่านิ ยมทางคริสตศาสนาก็ตาม ค่านิ ยม คือ การเข้าใจว่าอะไรเป็ นสิ่งที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในชีวติ ทัง้ นี ้สวีเดนยังมีพิธีกรรม และงานเฉลิมฉลองหลายอย่างที่ ได้รบั มา
จากทางศาสนา อาทิ พิธีศีลมหาสนิ ท พิธีศีลจุ่ม และงานศพ เป็ นต้น
ประมาณร้อยละ 70 ของประชาชนสวีเดนทัง้ หมด เป็ นสมาชิกของศริสตจักรแห่ง
สวีเดน แต่มีคนจ�ำนวนน้ อยที่ ไปสักการะที่ โบสถ์เป็ นประจ�ำ เด็กที่เกิดในสวีเดน
ประมาณร้อยละ 60 รับศีลจุ่มที่ โบสถ์ ชาวสวีเดนมากกว่าครึง่ เลือกที่จะแต่งงานนอก
้ ในโบสถ์
โบสถ์ ส่วนพิธีศพมีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ที่จัดขึน
แม้วา่ ชาวสวีเดนหลายคนจะไม่นับถือศาสนา แต่ส่วนใหญ่จะมีรปู แบบของความเชื่อ
หรือความศรัทธาบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ความเชื่อในความยุตธิ รรม ประชาธิป ไตย หรือ
สิทธิ์ความเท่าเทียมกันของมนุ ษย์ เป็ นต้น ความรักในธรรมชาติเป็ นค่านิ ยม และความ
เชื่อที่ส�ำคัญของชาวสวีเดนอีกอย่างหนึ่ ง
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ชาวสวีเดนและแอลกอฮอล์
กลางศตวรรษที่ 19 ชาวสวีเดนดืม่ เหล้าโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ลิตรต่อปี การดืม่ เหล้า
เป็ นประจ�ำทุกวันเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา หลายคนเห็นว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็ นบ่อเกิด
ความเสียหายหลายอย่าง จึงร่วมมือกันรณรงค์เพื่อไม่ ให้คนดืม่ แอลกอฮอล์มากเกินไป
้ มาเรียกว่า nykterhetsrörelsen (ขบวนการต่อต้าน
โดยได้จัดตัง้ ขบวนการอย่างหนึ่ งขึน
การดืม่ สุรา) ตัง้ แต่นั้นมาแอลกอฮอล์ ได้กลายเป็ นประเด็นทางการเมืองที่ส�ำคัญของ
สวีเดน

ชาวสวีเดนและเวลา
สวีเดนจะให้ความส�ำคัญกับการตรงต่อเวลา ถ้าหากคุณได้นัดหมายกับบุคคลใดเวลา
14.00 น. เขาหรือเธอผู้นั้นถือว่าคุณจะมาในเวลา 14.00 น. ตรง

ประเพณี และเทศกาลของสวีเดน
ประเพณี คือ สิ่งที่คนนิ ยมปฏิบัตแิ ละเวียนมาบรรจบเป็ นประจ�ำ เทศกาลเป็ นเหตุการณ์
พิเศษและส�ำคัญ ซึ่งมักนิ ยมฉลองกัน เช่น เทศกาลอีสเตอร์ ประเพณี และเทศกาลต่าง
ๆ ที่ฉลองกันในสวีเดนนั ้นสืบเนื่ องมาจากศาสนา ประเพณี บางอย่างมีรากฐานมาจาก
ศาสนาคริสต์ ประเพณี บางอย่างสืบทอดกันมา จากยุคที่คนเคยนั บถือเทพเจ้าหลายองค์
เช่น เทพเจ้าธอร์ และโอดิน ประเพณี และเทศกาลทางศาสนาในปัจจุบันนี ้ โดยมากจะ
เป็ นวันหยุดที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงได้พบปะกัน

ประเพณี ท่ีสำ� คัญ
มกราคม  
้ ปี ใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมซึ่งเป็ นวันหยุดราชการ หมายความว่า คนส่วน
วันขึน
ใหญ่จะได้หยุดงาน คืนก่อนวันปี ใหม่เป็ นวันส่งท้ายปี เก่า ซึ่งเป็ นเวลาที่หลาย ๆ คนใน
สวีเดนจะเฉลิมฉลองกันเพื่อต้อนรับปี ใหม่

กุมภาพันธ์
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนของสวีเดน จะมีวน
ั หยุดโรงเรียน หรือวันหยุดฤดูหนาว
(sportlov) ดังนั ้นเด็ก ๆ จะได้หยุดเรียนหนึ่ งสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
หลายคนนิ ยมรับประทานขนมเซมล่ะ (semla) เป็ นขนมปังกลมไส้ครีมอัลมอนด์และ
ครีมสด ถือเป็ นประเพณี อย่างหนึ่ งในสมัยก่อน ที่มีการถือศีลอดในสวีเดน ก่อนการอด
อาหารนั ้นจะเริม่ ต้นด้วย การทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน ผู้ถือศีลอดจะไม่ทานอะไร
เลยเป็ นช่วงเวลาหนึ่ งเพราะเหตุผลทางศาสนา เป็ นต้น
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ช่วงเทศกาลอีสเตอร์คนนิ ยม
ตกแต่งด้วยกิ่งไม้ประดับขนนก
หลากสี

ภาพ: Colourbox

มีนาคมและเมษายน
เทศกาลอีสเตอร์ (påsk) จะฉลองกัน ในช่วงใดช่วงหนึ่ งของเดือนมีนาคมหรือเมษายน
้ พระชนม์
เทศกาลอีสเตอร์เป็ นเทศกาลของชาวคริสต์ เพื่อเฉลิมฉลองวันร�ำลึกถึงการสิน
และการฟื ้ นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู ในปัจจุบันนี ้เทศกาลอีสเตอร์เป็ นเทศกาลที่
คนส่วนใหญ่ฉลองร่วมกับเพื่อนฝูงและครอบครัว
ในอดีตจะมีธรรมเนี ยมถือศีลอด 40 วันก่อนถึงวันอีสเตอร์ เมื่อถึงวันอีสเตอร์ผู้คนจะ
้ สุดลง ซึ่งส่วนมากจะ
เฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหาร เพราะว่าการถือศีลอดสิน
้
เป็ นไข่ เป็ นต้น ดังนี จึงท�ำให้ชาวสวีเดนยังนิ ยมรับประทานไข่กันมากในช่วงเทศกาลนี ้
ในระหว่างเทศกาลอีสเตอร์เด็ก ๆ จะได้หยุดเรียนหนึ่ งสัปดาห์ซึ่งเรียกว่า påsklov (วัน
หยุดอีสเตอร์) ก่อนหน้ าวันอีสเตอร์เด็ก ๆ จะแต่งกายเป็ นแม่มด (påskkäringar) แล้ว
ออกไปเคาะประตูตามบ้านเรือนเพื่อกล่าวค�ำอวยพรว่า “glad påsk”
ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ชาวสวีเดน จะประดับประดาบ้านเรือน ด้วยของตกแต่งอีสเตอร์
จ�ำพวกลูกไก่สีเหลือง ไข่ และกิ่งไม้ขนนกต่าง ๆ ซึ่งมักจะใช้กิ่งไม้จากต้นเบิรช์ ส่วนตรง
ปลายกิ่งจะติดขนนกหลากสี
วันที่ 30 เมษายนเป็ นวันฉลองฤดูใบไม้ผลิ (valborgsmässoafton) เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้
ผลิ โดยจะก่อกองไฟขนาดใหญ่ตามสถานที่ตา่ ง ๆ และร่วมกันขับร้องเพลงเกี่ยวกับฤดู
ใบไม้ผลิ

พฤษภาคม
้ ใน
วันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมเป็ น เทศกาลส�ำหรับคนท�ำงาน ซึ่งจัดขึน
หลาย ๆ ประเทศ โดยเริม่ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา วันที่ 1 พฤษภาคมเป็ นวัน
หยุดราชการ คนส่วนใหญ่ ได้หยุดงานและโรงเรียนปิ ด หลายคนร่วมเดินขบวนเพื่อสิทธิ
้ สู่สวรรค์ (Kristi himmelsfärdsdag) จะมีขึน
้ หลังจาก
ของแรงงาน วันพระเยซูเสด็จขึน
้
่
้
่
วันอีสเตอร์ 39 วัน โดยวันนี จะเป็ นการระลึกถึง วันทีพระเยซูเสด็จขึนสูสวรรค์ หลังจาก
้ พระชนม์ วันพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์เป็ นวันหยุดราชการ คนส่วนมากได้หยุดงาน
ที่สิน
และร้านค้าจะปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
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้ สู่สวรรค์ จะเป็ นวันระลึกถึงการลงมาจุตขิ องพระ
สิบวันหลังจากวันพระเยซูเสด็จขึน
วิญญาณศักดิส์ ิทธิ์ (pingst) เทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาคริสต์ โดยทั่วไปคนนิ ยมเข้า
พิธีสมรสกันในช่วงวันนี ้

มิถุนายน
วันที่ 6 เป็ นวันชาติสวีเดน และเป็ นวันหยุดราชการ ในวันชาติจะมีคนส่วนหนึ่ งแต่งกาย
ด้วยชุดประจ�ำชาติ ซึ่งแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น
ต้นเดือนมิถุนายนเด็ก ๆ จะได้หยุดปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ น (วันหยุดฤดูรอ้ น) ก่อนปิ ดภาค
เรียนฤดูรอ้ น โรงเรียนจะเริม่ มีพิธีปิดภาคเรียน ในชัน
้ เด็กเล็กจะมีผู้ปกครองมาร่วมด้วย
วันมิดซัมเมอร์อีฟ (midsommarafton) จะเฉลิมฉลองในวันศุกร์เป็ นประจ�ำทุกปี และ
เป็ นวันหยุดซึ่งเป็ นที่นิยมชมชอบกันมาก เทศกาลมิดซัมเมอร์ (midsommar) มีการ
ฉลองกันมายาวนานแล้ว ตัง้ แต่ก่อนที่สวีเดนจะเปลี่ยนมานั บถือศาสนาคริสต์ งาน
้ ในวันที่กลางวันที่ยาวนานที่สุดของปี โดยมีความเชื่อว่าจะท�ำให้
เทศกาลนี ้ จะจัดขึน
การเก็บเกี่ยวได้ผลดี ในวันมิดซัมเมอร์อีฟจะมีการเต้นร�ำไปรอบ ๆ เสาพฤกษ์ เสานี ้
จะตกแต่งหุ้มด้วยใบไม้และช่อดอกไม้ หลายคนจะประดับศีรษะด้วยมงกุฏดอกไม้
เทศกาลมิดซัมเมอร์นี้ จะมีการรับประทานปลาเฮอร์รงิ ปลาแซลมอน มันฝรัง่ และสต
รอเบอร์รกี่ ันเป็ นธรรมเนี ยม

วันมิดซัมเมอร์อีฟจะเป็ นงานฉลองและรวมตัวกันของญาติมิตร
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งานเทศการมิดซัมเมอร์ที่ Nääs

ภาพ: Bianca Rösner

มิถุนายนและสิงหาคม
ในสวีเดนมีหลายคนที่ลาพักร้อนในเดือนมิถุนายนหรือสิงหาคม โรงเรียนจะเริม่ เปิ ด
เทอมอีกครัง้ ราว ๆ วันที่ 20 สิงหาคม ปลายเดือนสิงหาคมจะมีธรรมเนี ยมงานเลีย้ ง
กุ้งเครย์ฟิช (kräftskiva) ซึ่งเป็ นงานฉลองรับประทานกุ้งเครย์ฟิชต้ม และมักจะดืม่
เหล้าแก้วเล็ก ๆ ที่เรียกว่า nubbe หรือ snaps พร้อมกับร้องเพลงชื่อ nubbevisor หรือ
snapsvisor

กันยายนและตุลาคม
เดือนกันยายนจะไม่มีเทศกาลที่ส�ำคัญ แต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือน
พฤศจิกายนโรงเรียนจะปิ ด และเด็ก ๆ ได้หยุดเรียนหนึ่ งสัปดาห์ เรียกว่า höstlov (วัน
หยุดฤดูใบไม้รว่ ง)
31 ตุลาคม เป็ นวันฮาโลวีนตามปกติเด็ก ๆ จะแต่งแฟนซีแล้วพากันไปเคาะตามประตู
บ้าน เพื่อขอขนมลูกกวาด หลายคนซือ้ ฟักทองแล้วจุดเทียนวางข้างใน ฮาโลวีนเป็ น
ประเพณี ท่คี อ่ นข้างใหม่ที่สวีเดน ประเพณี นี้มาจากประเทศสหราชอาณาจักร

พฤศจิกายน
้ เพื่อระถึงถึงนั กบุญ
วัน Alla helgon หรือ All Saint เป็ นวันส�ำคัญทางศาสนาที่จัดขึน
ทัง้ หมด โดยจะฉลองระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน วันนี ้จะเป็ นวัน
เทศกาลของชาวคริสต์ซึ่งระลึกถึงผู้ที่เสียชีวติ ไปแล้ว หลายคนในสวีเดนจะไปที่สุสาน
ของญาติพี่น้องและผองเพื่อนเพื่อท�ำพิธีจุดเทียนร�ำลึก
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ธันวาคม
ธันวาคมเป็ นเดือนของเทศกาลคริสต์มาส คริสต์มาสเป็ นเทศกาลหนึ่ งของชาวคริสต์ที่
้ พระชนม์ของพระเยซู
จัดฉลองเพื่อระลึกถึงการสิน
วันที่ 13 ธันวาคมเป็ นวันนั กบุญลูเซีย (Luciadagen) นั กบุญลูเซียเป็ นหญิงพรมจารีชาว
อิตาลี ซึ่งถูกฆ่าและยอมพลีชีพเพื่อปกป้ องศาสนา (มรณสักขี) ในสวีเดนจะเฉลิมฉลอง
้ ฤดูหนาว เด็ก ๆ ตามโรงเรียนจะแต่ง
วันนั กบุญลูเซียเพื่อให้แสงสว่างคืนกลับมาหลังสิน
กายด้วยชุดขาวและร้องเพลงพิเศษเกี่ยวกับนั กบุญลูเซียและคริสต์มาส
ก่อนหน้ าสองสามวันวันคริสต์มาสอีฟ โรงเรียนจะเริม่ ปิ ด เนื่ องจากเป็ นวันหยุดเทศกาล
คริสต์มาส และเด็ก ๆ ได้หยุดเรียนจนถึงต้นเดือนมกราคม
วันที่ 24 ธันวาคมเป็ นวันคริสต์มาสอีฟ ส�ำหรับคริสต์มาสนั ้นเป็ นเทศกาลที่คนส่วนใหญ่
ได้หยุดงานและเฉลิมฉลองกับครอบครัว มีธรรมเนี ยมการรับประทานอาหารส�ำหรับ
คริสต์มาสโดยเฉพาะ เช่น ปลาเฮอร์รงิ แซลมอนรมควัน มันฝรัง่ แฮม มีทบอล ไส้กรอก
ขนาดเล็ก ข้าวต้มนม และมีการให้ของขวัญกัน (julklappar)
หลาย ๆ ครอบครัวจะมีตน
้ คริสต์มาส โดยจะประดับด้วยไฟ ลูกบอลคริสต์มาส และรุง้ ฟู
ไปตามกิ่ง ใต้ตน
้ มักจะวางบรรดาของขวัญต่าง ๆ ไว้
วันที่ 6 มกราคมจะเป็ นวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (trettondagen) เป็ นวันหยุด
ราชการ วันที่ 13 มกราคมถือเป็ นวันสิด้ สุดเทศกาลคริสต์มาส ดังนั ้นจึงมักจะเก็บของ
ตกแต่งคริสต์มาสออกและทิง้ ต้นคริสต์มาส

ซานตาครอสและบ้านขนมปังขิงเป็ นส่วนหนึ่ งของเทศกาลคริสต์มาส
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เทศกาลอื่น ๆ
เทศกาลอื่น ๆ ที่มี ในสวีเดน ส่วนหนึ่ งจะเป็ นการเฉลิมฉลองในบางช่วงส�ำคัญของ
ชีวติ และส่วนอื่น ๆ จะเป็ นเทศกาลของผู้ที่ โยกย้ายมาอยู่สวีเดน ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่าง
เทศกาลที่มีฉลองเช่นกันในสวีเดน

รอมฎอน
รอมฎอนเป็ นการถือศีลอดเป็ นเวลาหนึ่ งเดือนของชาวมุสลิม มุสลิมผู้ ใหญ่ที่ถือศีลอด
้
จะงดรับประทานอาหาร ดืม่ สูบบุหรี่ หรือมีเพศสัมพันธ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่พระอาทิตย์ขึน
่
จนถึงพระอาทิตย์ตก รอมฎอนจะปิ ดท้ายเทศกาลด้วยงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ชือว่า
Id al-fitr (อีดลุ ฟิ ฏริ) หญิงตัง้ ครรภ์หรือให้นมบุตรไม่ตอ้ งถือศีลอด เพราะไม่เป็ นผลดี
ต่อแม่และเด็ก ส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วยก็ ไม่ควรให้ถือศีลอดเช่นกัน

โนรูส
โนรูซ (Nouruz) เป็ นเทศกาลเฉลิมฉลองปี ใหม่ของชาวเปอร์เซีย ชาวเคิรด์ และชาวอัฟ
กัน เป็ นต้น ในสวีเดนเราเรียกโนรูซว่า เป็ นวันปี ใหม่ของชาวเปอร์เซียหรือชาวเคิรด์ ซึ่ง
้ ในวันวสันตวิษุวตั ซึ่ง
จะต้อนรับฤดูใบไม้ผลิดว้ ยเทศกาลโนรูซ ปกติเทศกาลนี ้จะจัดขึน
เป็ นวันที่กลางวันและกลางคืนนานเท่ากัน ส่วนมากจะเป็ นปลายเดือนมีนาคม โดยจะ
้ เป็ นเวลา 18 วัน มีการเฉลิมฉลองพร้อมด้วย อาหารและความสุข และยังมีการจุด
จัดขึน
กองไฟเล็ก ๆ เพื่อกระโดดข้าม

เทศกาลที่เฉลิมฉลองในช่วงต่าง ๆ ชีวต
ิ
พิธีศลี จุ่ม
ในสวีเดนมีเด็กรับศีลจุ่มที่ โบสถ์ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนเด็กทัง้ หมด ทัง้ นี ้
ยังมีธรรมเนี ยมที่พ่อแม่จะตัง้ ชื่อลูก ในพิธีการฉลองนี ้ดว้ ยซึ่งเรียกว่า namngivningsceremoni (พิธีตงั ้ ชื่อ) หลังท�ำพิธีศีลจุ่มหรือพิธีการตัง้ ชื่อแล้ว จะจัดงานฉลองที่บ้านกับ
ญาติและเพื่อนฝูง โดยจะแขกเหรือ่ ที่มางานจะมอบของขวัญให้เด็กไว้เป็ นที่ระลึก

พิธีศลี มหาสนิ ท
้ ที่ โบสถ์ พิธีศีลมหาสนิ ทนี ้เป็ นการยืนยันของการ
พิธีศีลมหาสนิ ทเป็ นพิธีกรรมที่จัดขึน
รับศีลจุ่ม โดยมากเด็กจะเข้ารับศีลมหาสนิ ทเมื่อมีอายุ 14 ปี จะ ในสมัยก่อนจะมีเด็กเข้า
้ สุดด้วยพิธีกรรมในโบสถ์
รับศีลมหาสนิ ทมากกว่าปัจจุบัน การเข้ารับศีลมหาสนิ ทจะสิน
หลังจากนั ้นครอบครัวจะมีงานฉลองกับญาติและเพื่อนฝูง ผู้ที่เข้ารับศีลมหาสนิ ทมักจะ
ได้รบั ของขวัญเป็ นธรรมเนี ยม
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งานเลีย้ งสมรส
ผู้ที่สมรสโดยส่วนใหญ่จะจัดงานเลีย้ งฉลองสมรสกับบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง
แขกเหรือ่ ที่มางานจะอยู่เป็ นพยานในพิธีสมรส หลังจากเสร็จพิธี ในส่วนนี ้แล้วก็จะตาม
ด้วยการงานเลีย้ งอาหารค�ำ่ และงานเลีย้ งเต้นร�ำ โดยมากคูบ่ ่าวสาวมักจะได้รบั ของขวัญ
จากแขกเหรือ่

วันเกิด
หลาย ๆ คนในสวีเดนจะท�ำการฉลองเมื่อถึงวันเกิดตัวเอง ในวันครบรอบวันเกิดของ
เด็กมักจะมีการจัดงานเลีย้ ง (kalas) ให้เด็กกับเพื่อน ๆ ในงานนี ้เด็ก ๆ จะเล่นกัน รับ
ประทานเค้ก และเจ้าของวันเกิดจะได้รบั ของขวัญ
ส�ำหรับวันครบรอบวันเกิดของผู้ ใหญ่ ก็จะจัดฉลองด้วยเช่นเกัน เพื่อนสนิ ทและญาติพี่
น้ องจะให้ของขวัญเจ้าของวันเกิด มีหลายคนที่ฉลองวันเกิดอย่างพิเศษสุดเมื่อครบรอบ
ในแต่ละสิบปี เช่น ครบ 50 ปี

งานศพ
้ ที่ โบสถ์หรือวิหาร วิหารเป็ นอาคารเล็ก ๆ หรือเป็ นห้อง
เมื่อคนสียชีวติ จะจัดงานศพขึน
ที่ ใช้แทนโบสถ์

งานเลีย้ งสมรส
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ลักษณะเฉพาะทางภูมิประเทศของสวีเดน

ภาพ: Maria Nobel

2. การอยู่อาศัยในสวีเดน
สารบัญ
้ ฐาน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจการค้า และโครงสร้างพืน
ประชากร
การเคหะและที่อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิ เวศ
วิธีการด�ำเนิ นงานของเทศบาล
การบริหารเงินภายในครัวเรือน
บุคคลทุพพลภาพ
ความปลอดภัย
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แผนที่ประเทศสวีเดนและประเทศเพื่อนบ้าน

ภาพ: Colourbox

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจการค้า และ
้ ฐาน
โครงสร้างพืน
สวีเดน เป็ นประเทศที่ตงั ้ อยู่ ในยุโรปตอนเหนื อ บนคาบสมุทรแสกนดิเนเวียทางทิศ
ตะวันออก สวีเดนเป็ นประเทศหนึ่ งในภูมิภาคนอร์ดกิ
สวีเดนเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่และทอดตัวเป็ นแนวยาว โดยมีระยะทางจากเหนื อ
้ ที่ทงั ้ หมด
จรดใต้ 1,600 กิ โลเมตร และจากตะวันตกจรดตะวันออก 500 กิ โลเมตร มีพืน
450,000 ตารางกิ โลเมตร
สวีเดนแบ่งออกเป็ นสามภาค ได้แก่ Götaland คือ ภาคใต้ Svealand คือ ภาคกลาง
และ Norrland คือ ภาคเหนื อ
และสวีเดนยังแบ่งออกเป็ น 25 เขต และ 21 มณฑล
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เทศบาล
มณฑลแบ่งออกเป็ น 290 เทศบาล ซึ่งเทศบาลจะมีอิสระในการบริหารงานมาก เทศบาล
ที่ ใหญ่สุดสามแห่ง คือ เทศบาลสตอกโฮล์ม (Stockholm) เทศบาลโกเธนเบิรก์
(Göteborg) และเทศบาลมัลเม่อ (Malmö)

ลักษณะธรรมชาติและภูมิอากาศ
ลักษณะธรรมชาติและอากาศของสวีเดนมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างภาค
เหนื อและภาคใต้ ธรรมชาติมีลักษณะที่สลับกันไปทัง้ ป่ าไม้ ทุ่งนา ชายฝั่ ง และเทือกเขา
สวีเดนมี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้รว่ ง และฤดูหนาว ภูมิอากาศของ
สวีเดนได้รบั อิทธิพลจากกระแสน� ้ำอุ่นกัลฟ์ สตรีมในมหาสมุทรแอตแลนติก จึงท�ำให้
สวีเดนอุ่นกว่าประเทศอื่น ๆ ทางตอนเหนื อ
ในฤดูหนาว ทางภาคเหนื อของประเทศมีสภาพอากาศมืดครึม้ หนาวจัดและยาวนาน
้ ที่ของขัว้ โลกเหนื อจะเกิดปรากฎการณ์ พระอาทิตย์เที่ยงคืน ซึ่ง
ช่วงฤดูรอ้ นในบางพืน
หมายความว่า พระอาทิตย์ ไม่ตกดิน
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศสวีเดนชื่อ Kebnekaise มีความสูง 2,117 เมตรเหนื อระดับน� ้ำ
ทะเล ลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนื อของสวีเดน จะปกคลุมไปด้วยภูเขา ป่ าไม้ และ
ทะเลสาบ แม่น�้ำ Norrland หลายสายใช้เป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้ าพลังน� ้ำ
้ ดิน และป่ า
ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของสวีเดน ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย พืน
ไม้ โดยที่นี่มีทะเลสาบขนาดใหญ่สามแห่งได้แก่ ทะเลสาบ Vänern ทะลสาบ Vättern
และ ทะเลสาบ Mälaren
้ ที่เกษตรกรรม และพืน
้ ที่ราบ
ภาคใต้ของสวีเดนมีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย พืน
เป็ นส่วนใหญ่ ชายฝั่ งด้านตะวันตกและตะวันออก มีหมู่เกาะและชายทะเลที่สวยงามอยู่
มากมาย เกาะใหญ่ที่สุดสองเกาะชื่อว่า Öland และ Gotland ซึ่งตัง้ อยู่ดา้ นชายฝั่ งตะวัน
ออกทางตอนล่างของกรุงสตอกโฮล์ม

สตรอเบอร์รี่
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ทรัพยากรธรรมชาติ
้ ที่ของสวีเดนประมาณ 7.5 เปอร์เซ็นต์เป็ นพืน
้ ที่เกษตรกรรม ในปัจจุบันมีประชากร
พืน
น้ อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ที่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรม
การเพาะปลูกส่วนใหญ่ ในปัจจุบันจะเป็ นธัญพืช พืชอาหารสัตว์ มันฝรัง่ พืชน� ้ำมัน และ
หัวบีทน� ้ำตาล เกษตรกรรมที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ งของสวีเดน คือ การผลิตนม
้ ที่ของประเทศสวีเดนมากกว่าครึง่ ปกคลุมด้วยป่ าไม้ ส่วนมากเป็ นพวกไม้ตระกูล
พืน
สน- ไฟฟ้ าและความร้อน- มากจากพลังงานน� ้ำ พลังงานนิ วเคลียร์ และการน� ำเข้า
น� ้ำมัน นอกจากนี ้ยังใช้พลังงานลมอีกส่วนหนึ่ งด้วย

เศรษฐกิจการค้า
การค้าขายกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป มีความส�ำคัญต่อสวีเดนมาโดยตลอด เนื่ องจากใน
ศตวรรษที่ 20 สวีเดนเริม่ มีอุตสหกรรมหนั ก จึงขายสินค้าให้แก่ประเทศอื่น ๆ เพิ่มมาก
้ สินค้าส่วนใหญ่เป็ นไม้ กระดาษ เหล็กกล้า และเหล็ก หลังจากก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่
ขึน
20 ได้ ไม่นาน สวีเดนก็เริม่ ขายสินค้าผลิตส�ำเร็จรูปจ�ำพวก รถยนต์ โทรศัพท์ รถบรรทุก
ตลับลูกปื นเม็ดกลม และเครือ่ งมือต่าง ๆ ปัจจุบันนี ้สินค้าหลายอย่างไม่ ได้ผลิตใน
สวีเดนเหมือนแต่ก่อน สินค้าส่วนมากจะท�ำการผลิตในประเทศอื่น แต่จัดจ�ำหน่ ายโดย
บริษัทของสวีเดน ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ และเสือ้ ผ้า นอกจากนี ้สวีเดนยังมีบริษัท
เปิ ดใหม่ ในกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและไอที หลายบริษัทด้วยกัน

้ ฐาน
โครงสร้างพืน
สวีเดนมีเครือข่ายถนนมากมายหลายสาย โดยเฉพาะในเขตบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่
หนาแน่ น รถไฟส่วนใหญ่จะมีอยู่รอบกรุงสตอกโฮล์ม โกเธนเบริก์ และตอนใต้ของ
สวีเดน ส่วนทางภาคเหนื อของสวีเดน ไม่คอ่ ยมีรถไฟมากนั ก โดยปกติคนในแถบนี ้
จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง หรือรถส่วนตัวกันเป็ นส่วนมาก ส�ำหรับผู้ที่เดิน
ทางไกลภายในประเทศ อาจจะเดินทางโดยเครือ่ งบิน ท่าอากาศยานหรือสนามบิน
ส่วนมากจะอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ตัง้ อยู่นอกกรุง
สตอกโฮล์มเป็ นสนามบินที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชาวสวีเดนทางตอนใต้ส่วนใหญ่จะใช้
ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ในประเทศเดนมาร์ก
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รถไฟ Öresund (เออเรซุนด์)
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ตัดต่อภาพโดย: Maria Göransson

ประชากร
สวีเดนมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 9.5 ล้านคน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอัตราจ�ำนวน
้ อันเป็ นผลมาจากมีการรอพยพย้ายถิ่นมากขึน
้ และคน
ประชากรสวีเดนได้เพิ่มสูงขึน
้
มีอายุยืนมากขึน
อายุขัยโดยเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ 83 ปี และของผู้ชายอยู่ที่ 79 ปี
ประชากรสวีเดนโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในตัวเมือง ส่วนประชากรในชนบทมีจ�ำนวนลด
ลงเรือ่ ย ๆ

ชนกลุ่มน้ อยในสวีเดนและภาษาของชนกลุ่มน้ อย
ในสวีเดนมีชนกลุ่มน้ อยห้าเชือ้ ชาติที่ ได้รบั การรับรองอย่างเป็ นทาง ได้แก่ ชาว
ยิว (judar) ชาวโรมาหรือยิปซี (romer) ชาวซามิ (samer) ชาวฟิ นแลนด์ ในสวีเดน
(sverigefinnar) และชาวทูรเ์ นดอลเลอร์ (tornedalingar)
ภาษาของชนกลุ่มน้ อยตามประวัตศิ าสตร์ ได้แก่ ภาษายิว (jiddisch) ภาษาโรมานี หรือ
ยิปซี (romani chib) ภาษาซามิ (samiska) ภาษาฟิ นแลนด์ (finska) และภาษา
เมแอนเคียลิ (meänkieli)
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ปัจจัยร่วมของชนกลุ่มน้ อย คือ เป็ นกลุ่มชนที่ ได้ตงั ้ รกรากอยู่ ในสวีเดนมาเป็ นเวลานาน
แล้ว และเป็ นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ เด่นชัด นอกจากนี ้พวกเขามีศาสนา ภาษา หรือ
เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และปราถนาที่จะด�ำรงรักษาเอกลักษณ์ ของตนเองเอาไว้
้ เมือง
ชาวซามิ (samer) เป็ นกลุ่มชนเพียงกลุ่มเดียวที่ ได้รบั การรับรอง ให้เป็ นชนพืน
ของสวีเดน ชาวซามิอาศัยอยู่ ในสวีเดน นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ และรัสเซีย ในสวีเดนมี
จ�ำนวนประชากรชาวซามิราว 20,000 คน ชาวซามิมีอาชีพที่เก่าแก่ดงั ้ เดิมด้วยการเลีย้ ง
กวางเรนเดียร์ ล่าสัตว์ หาปลา และหัตกรรม
ทางรัฐบาลมีการปฏิบัตงิ านด้าน การเสริมสร้างสิทธิมนุ ษยชนของชนกลุ่มน้ อย ให้มี
้
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึน

กวางเรนเดียร์
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อาคารประเภทห้องชุด

ภาพ: Colourbox

ที่อยู่อาศัย
เทศบาลบางแห่ง จะหาห้องชุดได้คอ่ นข้างง่าย แต่ ในบางแห่งก็หาได้ยาก เทศบาลหลาย
แห่งมีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดมากกว่าประเภทอื่น ๆ

การหาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองใหญ่
ในเขตเมืองใหญ่ จะหาที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดได้ยากมาก บางเขตเป็ นที่นิยมอย่างสูง
้ เป็ นพิเศษ
จึงท�ำให้หาที่อยู่อาศัยในเขตดังกล่าวได้ยากขึน
ผู้ที่อพยพย้ายถิ่นมาใหม่หลายคน เลือกที่จะอยู่ตามเมืองใหญ่ ซึ่งในเมืองใหญ่ ๆ เหล่านี ้
จะมีนักศึกษาที่ตอ้ งการหาที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน การแบ่งให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงจึง
เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
ตามเขตเมืองรอบนอก อาจจะหาห้องชุดได้ง่ายกว่า และโดยมากจะมีรถไฟหรือรถ
โดยสารประจ�ำทางเชื่อมต่อเป็ นอย่างดีส�ำหรับผู้ที่เดินทางเข้าเมือง

ประเภทต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัย - สิทธิ์การเช่า กรรมสิทธิ์ห้องชุด
และสิทธิ์การเป็ นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยมีประหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นห้องชุดหรือบ้าน คุณสามารถเช่าห้องชุด
จากเจ้าของตึกได้ซึ่งเรียกว่าเป็ น สิทธิ์การเช่า คุณสามารถซือ้ ห้องชุดได้ซึ่งจะเรียกว่า
กรรมสิทธิ์ห้องชุด และหากคุณซือ้ บ้านจะเรียกว่า สิทธิ์การเป็ นเจ้าของ
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สิทธิ์การเช่า
หากคุณเป็ นผู้ครอบครองสิทธิ์การเช่า หมายถึง คุณเช่าห้องชุดนั ้นจากเจ้าของ ผู้เป็ น
เจ้าของส่วนมากจะเป็ นบริษัท บริษัทที่เป็ นเจ้าของอาจจะเป็ นบุคคลหรือเทศบาลก็ ได้
หากคุณหรือแขกของคุณท�ำข้าวของในห้องชุดเสียหาย คุณจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซม ถ้า
สาเหตุท่ขี ้าวของช�ำรุดเสียหายนั ้น เป็ นเพราะการสึกหรออันเนื่ องมาจากการใช้งานตาม
ปกติ ในกรณี นี้เจ้าของควรจะด�ำเนิ นการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ให้ ตัวอย่างเช่น เตา
ท�ำอาหารอาจจะเก่าเกินไปจนใช้งานไม่ ได้อีก คุณควรคุยกับเจ้าของเพื่อตกลงกันว่าใคร
จะเป็ นผู้จ่าย
หากคุณท�ำสัญญาเช่าห้องชุดมือหนึ่ ง คุณมีสิทธิ์อาศัยอยู่ ในห้องชุดนั ้นได้นานเท่าที่คณ
ุ
ต้องการ หากคุณต้องการย้ายออก โดยมากคุณจะต้องแจ้งผู้ ให้เช่าทราบและจ่ายค่าเช่า
ต่อไปอีกสามเดือน ซึ่งเรียกว่า การบอกกล่าวล่วงหน้ า หรือการแจ้งล่วงหน้ า หากคุณมี
สัญญาเช่าห้องชุดมือหนึ่ ง คุณสามารถแลกเปลี่ยนห้องกับผู้เช่าคนอื่นได้ แต่ตอ้ งได้รบั
การอนุ ญาตจากเจ้าของก่อน นอกจากนี ้ ในการปรับปรุงห้องชุดหรือบ้าน (ทรัพย์สิน) ที่
คุณเช่าอยู่ เจ้าของจะเป็ นผู้มีสิทธิ์ตดั สินใจ หากคุณอยากปรับปรุงห้องชุดใหม่คณ
ุ ควร
ขออนุ ญาตจากเจ้าของก่อน

ศาลคุ้ ม ครองการเช่ า
ศาลคุม้ ครองการเช่า เป็ นศาลประเภทหนึ่ งที่ช่วยตัดสินในกรณี มีข้อพิพาทระหว่าง
ผู้เช่าและเจ้าของ ศาลนี ้มีอยู่ 8 แห่งทั่วประเทศ โดยตัง้ อยู่ ใน Stockholm, Västerås,
Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall และ Umeå
ศาลคุม้ ครองการเช่า จะตัดสินข้อพิพาทในบางประเด็น ที่ผู้เช่าและเจ้าของไม่สามารถ
ตกลงกันได้ เช่น หากผู้เช่าปล่อยเช่าช่วง หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ศาลคุม้ ครอง
การเช่าจะช่วยตอบปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่บังคับใช้ ในการ
เช่า คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hyresnamden.se

กรรมสิทธิ์ห้องชุด
การทีจ่ ะอยู่อาศัยในห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์ จะต้องมีการลงทุน นั่ นหมายความว่า คุณจะ
ต้องซือ้ กรรมสิทธิ์การเป็ นเจ้าของร่วม (อาคารชุด) ซึ่งจะท�ำให้คณ
ุ เป็ นสมาชิกคณะ
กรรมการนิ ตบิ ุคคลและใช้ประโยชน์ จากห้องชุดได้
สมาชิกของคณะกรรมการนิ ตบิ ุคคล มีอ�ำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับตัวตึกหรืออาคาร เช่น
การปรับปรุง และการท�ำความสะอาด ทัง้ นี ้คณะกรรมการนิ ตบิ ุคคล จะก�ำหนดด้วยว่า
้ ที่ส่วนกลางอย่างไร (เช่น ห้องซักผ้า และห้องทิง้ ขยะ)
จะใช้ประโยชน์ พืน
การถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จะท�ำให้คณ
ุ มีสิทธิ์ท่จี ะทาสี ปรับปรุง และติดตัง้ ต่าง ๆ ภายใน
ห้องชุดของคุณได้ตามต้องการ
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นิ ตบิ ุคคลบางแห่ง เป็ นขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น HSB หรือ Riksbyggen นิ ตบิ ุคคล
อื่น ๆ เป็ นนิ ตบิ ุคคลที่มีขนาดเล็กและเฉพาะตัว นิ ตบิ ุคคลทัง้ หมดจะดูแลการเงินของ
ตัวเอง เมื่อคุณอาศัยอยู่ ในอาคารที่เป็ นกรรมสิทธิ์ห้องชุด คุณจะต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
แก่นิตบิ ุคคลทุกเดือน หากคุณกู้เงินมาซือ้ ห้องชุด คุณก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ และผ่อน
ช�ำระหนี ้ ให้ธนาคารอีกต่างหาก

สิทธิ์การเป็ นเจ้าของ
ในสวีเดนมีห้องชุดไม่มากนั ก ที่มีการถือสิทธิ์การเป็ นเจ้าของ ส่วนใหญ่จะถือกรรมสิทธิ์
ห้องชุดและสิทธิ์การเช่า โดยมากสิทธิ์การเป็ นเจ้าของจะได้มาเมื่อคุณอยู่บ้าน หรือ
ทาวน์ เฮ้าส์ ที่ตวั คุณเองเป็ นเจ้าของและเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
บางครัง้ จะมีการจัดตัง้ นิ ตบิ ุคคล ส�ำหรับหมู่บ้านทาวน์ เฮ้าส์ขน
ึ ้ มา นิ ตบิ ุคคลจะรับผิด
้
่
ชอบพืนทีส่วนกลาง เช่น ถนน สนามเด็กเล่น และสนามหญ้า โดยทุกคนที่อาศัยอยู่ ใน
หมู่บ้านนี ้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

วิธีหาห้องชุด
ส�ำนั กงานการเคหะมีอยู่ ในหลาย ๆ เมือง และมักจะมีเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ ตที่คณ
ุ
สามารถสมัครลงทะเบียนและค้นหาห้องว่างได้
หลังจากคุณสมัครแล้วคุณจะต้องเข้าเว็บไซต์นี้อยู่เป็ นประจ�ำเพื่อดูประกาศใหม่ ๆ ซึ่ง
ถ้าคุณสนใจห้องว่างที่ประกาศไว้ก็สามารถแจ้งความต้องการไว้ ได้
เมื่อครบก�ำหนดวันให้แจ้งความสนใจแล้ว เจ้าของผู้ ให้เช่าจะท�ำการเลือกผู้เช่าและให้
มาดูห้อง
เมื่อคุณดูห้องแล้ว คุณจะต้องตอบเจ้าของว่าต้องการเช่าหรือไม่ หากคุณต้องการเช่า
เจ้าของจะติดต่อกับคุณเพื่อท�ำสัญญาเช่าห้องชุดมือหนึ่ ง
หากมีผู้สนใจเช่าห้องชุดห้องเดียวกันหลายน เจ้าของผู้ ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เช่า ผู้ที่
เป็ นเจ้าของห้องชุดหรือเจ้าของบ้าน (ผู้ ให้เช่า) จะเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกเองเสมอว่าจะ
ท�ำสัญญาเช่ากับใคร ส�ำนั กงานการเคหะไม่สามารถตัดสินใจได้

ประวัติการผิดนั ดช�ำระ (ติดเครดิตบูโร)
้ ผู้ ให้เช่าส่วน
หากคุณมีประวัตกิ ารผิดนั ดช�ำระ จะท�ำให้คณ
ุ หาเช่าห้องชุดได้ยากขึน
่
มากไม่อยากจะปล่อยเช่าให้กับคนทีมีประวัตกิ ารผิดนั ดช�ำระ
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ภาพ: Colourbox

เคล็ดลับส�ำหรับผู้ท่ีก�ำลังต้องการหาห้องชุด
ในบางครัง้ การสมัครลงทะเบียน เพื่อหาห้องชุดกับทางส�ำนั กงานการเคหะ อย่างเดียว
นั ้นคงจะไม่พอ การแจ้งความสนใจ โดยติดต่อกับผู้ ให้เช่าโดยตรง อาจจะเป็ นความคิด
ที่ดกี ็ ได้ ส่วนมากผู้ ให้เช่ารายใหญ่จะมีเว็บไซต์ โดยคุณสามารถสมัครลงทะเบียนได้
การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเป็ นความคิดที่ดเี สมอ คุณสามารถสอบถามเพื่อขอชื่อ
และที่อยู่ของผู้ ให้เช่าจากเพื่อน ๆ หรือคนรูจ้ ักที่เช่าอยู่ โดยคุณสามารถเอ่ยถึงเพื่อนของ
คุณที่เช่าอยู่แล้วกับเจ้าของผู้ ให้เช่าได้
วิธีการหาห้องชุดอื่น ๆ อาจจะเป็ น การติดประกาศตามร้านค้า ห้องสมุด โถงบันได หรือ
ตามที่ตา่ ง ๆ ที่มีกระดานป้ ายติดประกาศ
นอกจากนี ้คณ
ุ ยังสามารถหาห้องชุดได้ ตามประกาศห้องในหน้ าหนั งสือพิมพ์ตา่ ง ๆ
และตามอินเตอร์เน็ ตที่คณ
ุ สามารถเช่าช่วงห้องชุดได้ ถึงแม้วา่ จะไม่ ใช่เป็ นการเช่า
โดยตรงจากผู้ ให้เช่า แต่เป็ นการเช่าต่อจากผู้เช่าอีกทอดหนึ่ ง
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การแจ้งย้ายที่อยู่
เมื่อคุณย้ายที่อยู่ คุณจะต้องแจ้งที่อยู่ ใหม่ตอ่ Skatteverket (กรมสรรพากร) การแจ้ง
ย้ายกับทางกรมสรรพากรไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากคุณต้องการให้ ไปรษณี ย์ส่งพัสดุ
หรือจดหมาย ไปยังที่อยู่ ใหม่ของคุณ (การส่งต่อทางไปรษณี ย์) จะมีคา่ ใช้จ่ายพิเศษ คุณ
สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ และแจ้งให้มีการส่งต่อทางไปรษณี ย์ ได้ที่เว็บไซต์ของ Svensk
adressändring คือ www.adressandring.se

ภาพ: Maria Nobel

การให้เช่าช่วงและการแบ่งให้เช่า
การให้เช่าช่วง หมายความว่า บุคคลที่ท�ำสัญญาเช่ามือหนึ่ ง (เช่าโดยตรงกับผู้ ให้เช่า) ให้
ผู้อ่น
ื มาเช่าห้องชุดของตน
โดยการให้เช่าช่วงนี ้ จะต้องได้รบั อนุ ญาต จากเจ้าของผู้ ให้เช่าเสียก่อน ถ้าผู้ ให้เช่าไม่
ต้องการให้เช่าช่วง คุณสามารถขอใบอนุ ญาต จากศาลคุม้ ครองการเช่าได้ หากท่านให้
เช่าช่วงโดยไม่มี ใบอนุ ญาตจากผู้ ให้เช่า คุณอาจจะถูกบังคับให้ออกจากห้องชุดดังกล่าว

การเช่าช่วง
ถ้าคุณต้องการเช่าช่วงห้องชุด ที่ส�ำคัญคุณควรตรวจสอบว่าเจ้าของอนุ ญาตให้เช่าช่วง
หรือไม่ โปรดจ�ำไว้วา่ ต้องมีการท�ำสัญญาก่อนที่จะเช่า โดยสัญญานี ้เป็ นสัญญาที่ลงนาม
ระหว่างผู้เช่ามือหนึ่ งกับคุณซึ่งเป็ นผู้เช่าช่วง หากคุณไม่ ได้ท�ำสัญญา ผู้เช่ามือหนึ่ งอาจ
จะบังคับให้คณ
ุ ย้ายออกได้
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การแบ่งห้องชุดให้เช่า - การให้ผู้อื่นเช่าพักอยู่ด้วย
หากคุณต้องการแบ่งห้องชุดให้เช่า เช่น ให้ผู้อื่นเช่าพักห้องใดห้องหนึ่ ง คุณไม่จ�ำเป็ น
ต้องขออนุ ญาตจากเจ้าของ แต่คณ
ุ สามารถแบ่งให้เช่าได้ก็ตอ่ เมื่อ คุณถือสัญญาเช่ามือ
หนึ่ ง และผู้ท่ถี ือสัญญามือหนึ่ ง จะต้องอาศัยอยู่ ในห้องชุดนั ้นด้วย

ผู้ถือสิทธิ์การเช่ามีหน้ าที่รบ
ั ผิดชอบ
ผู้ที่ถือสัญญาเช่าห้องชุดมือหนึ่ ง หรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้ถือสิทธิ์การเช่า ในฐานะผู้ถือสิทธิ์
การเช่าคุณมีหน้ าที่รบั ผิดชอบ การจ่ายค่าเช่าของผู้เช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงไม่จ่ายค่าเช่า
หรือรบกวนเพื่อนบ้านอาจจะท�ำให้คณ
ุ เสียสิทธิ์สัญญาเช่ามือหนึ่ งได้

สิง่ ที่จ�ำเป็ นต่อการให้เช่าช่วงมีอะไรบ้าง
หากคุณถือสัญญาเช่ามือหนึ่ ง และคุณต้องการปล่อยห้องชุดเช่าช่วง คุณต้องมีเหตุผล
รับรอง ซึ่งอาจจะเป็ นเหตุผลที่วา่ คุณท�ำงานในเมืองอื่น หรือต้องการทดลองอยู่กับคู่
ครอง โดยปกติเจ้าของจะอนุ ญาตให้คณ
ุ ปล่อยเช่าช่วงได้คราวละหนึ่ งปี
ในกรณี ท่คี ณ
ุ มีกรรมสิทธิ์ห้องชุด และต้องการจะปล่อยเช่าช่วง ก็จะใช้กฎระเบียบ
ท�ำนองเดียวกันนี ้

สิทธิ์คุ้มครองผู้พักอาศัย
Besittningsskydd (สิทธิ์คมุ้ ครองผู้พักอาศัย) หมายถึง บุคคลที่เช่าช่วงจะมีสิทธิ์พัก
อาศัยอยู่ ในห้องชุดนั ้นต่อไปหลังจากเช่าครบสองปี ศาลคุม้ ครองการเช่าจะตัดสิน ให้
สิทธิ์แก่ผู้เช่าช่วงเข้าเป็ น ผู้ถือสัญญาเช่ามือหนึ่ งแทน เนื่ องจากเป็ นการคุม้ ครองผู้พัก
อาศัย
ถ้าหากคุณต้องการปล่อยเช่าห้องชุดเกินคราวละสองปี คุณต้องเขียนสัญญาว่า บุคคล
้ ซึ่งจะท�ำให้บุคคลนั ้น
ซึ่งเป็ นผู้เช่าช่วง จะไม่มีสิทธิ์การคุม้ ครองผู้พักอาศัยใด ๆ ทัง้ สิน
ไม่มีสิทธิ์ ในห้องชุดของคุณ หลังจากอาศัยอยู่ครบสองปี

การตัง้ ค่าเช่าช่วงมีวธิ ีการคิดอย่างไร
ส�ำหรับผู้ที่ถือสัญญาเช่ามือหนึ่ ง หรือมีกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ตอ้ งการจะปล่อยเช่าช่วง จะ
มีกฎเกณฑ์วา่ คุณจะสามารถตัง้ ค่าเช่าได้เท่าไหร่ กฎเกณฑ์เหล่านี ้จะมีก�ำหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้วยการเช่า โดยกฎจะระบุวา่ คุณมีสิทธิ์จะคิดค่าเช่าเพิ่มเติม จากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายได้ อนึ่ งการให้เช่าห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สามารถคิดค่าเช่าเพิ่มได้เพียง
10-15 เปอร์เซ็นต์ของค่าเช่า
หากคุณเป็ นผู้เช่าช่วงห้องชุด และจ่ายค่าเช่ามากกว่าอัตราค่าเช่าปกติ คุณสามารถร้อง
เรียนต่อศาลคุม้ ครองการเช่า ศาลคุม้ ครองการเช่าจะช่วยให้คณ
ุ ได้เงินคืน
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การสับเปลี่ยนห้องชุด
หากคุณถือสัญญามือหนึ่ ง คุณมีสิทธิ์สับเปลี่ยนห้องห้องชุดได้ ถ้าคุณมีเหตุผลรับรอง
เหตุผลรับรองอาจจะเป็ นเหตุผลที่วา่ คุณจ�ำเป็ นต้องมีห้องชุดใหญ่กว่าเดิม ห้องชุดที่มี
ค่าเช่าถูกกว่าเดิม หรือห้องชุดที่อยู่ ใกล้ท่ท
ี �ำงานมากกว่าเดิม
ผู้ที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนห้องชุด จะต้องได้รบั การอนุ ญาต จากเจ้าของผู้ ให้เช่าเสียก่อน
หากคุณเปลี่ยนห้องชุด โดยไม่ ได้รบั การอนุ ญาต จะท�ำให้คณ
ุ เสียสิทธิ์สัญญาเช่ามือหนึ่ ง
ได้ หากคุณเป็ นผู้เช่า คุณมีสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยนห้องชุดได้ทันที หากมีสัญญาเช่ามือหนึ่ ง
คุณสามารถสับเปลี่ยนห้องชุดได้ โดยที่ ไม่จ�ำเป็ นต้องรอจนครบก�ำหนดสัญญา
มีเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ ตมากมาย ที่คณ
ุ สามารถลงประกาศโฆษณาได้ ถ้าต้องการสับ
เปลี่ยนห้องชุด คุณอาจติดประกาศตามโถงบันได และร้านค้า คุณควรสอบถามผู้ ให้เช่า
ของคุณด้วยถึงความเป็ นไปได้ ในการสับเปลี่ยนห้องชุด

สัญญามืด (ผิดกฎหมาย)
สัญญามืด คือ สัญญาเช่าห้องชุดที่ ได้มาจากการซือ้ หรือขาย การขายสัญญาเช่ามือหนึ่ ง
เป็ นการละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ขายสัญญาเช่ามือหนึ่ ง อาจจะถูกตัดสินลงโทษจ�ำคุกถึงสอง
ปี
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การซือ้ สัญญามือหนึ่ งไม่ผิดกฎหมาย แต่นับได้วา่ มีความเสี่ยงอย่างมากทีเดียว
เจ้าของผู้ ให้เช่ามีสิทธิ์ท่จี ะ ยกเลิกสัญญาเช่ามือหนึ่ งได้ ถ้าหากว่ามีการปล่อยให้เช่ามืด

การตรวจสอบห้องชุด
ก่อนที่คณ
ุ จะย้ายเข้าห้องชุด คุณสามารถขอให้มี การตรวจสอบห้องชุดได้ ซึ่ง
หมายความว่า เจ้าของผู้ ให้เช่าจะตรวจดูวา่ ภายในห้องชุดนั ้นไม่มีความเสียหายใด ๆ
หากห้องชุดนั ้นมีความเสียหายจากผู้เช่าคนก่อน ก็ตอ้ งลงบันทึกไว้ เพื่อที่วา่ คุณจะได้
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าเสียหายเหล่านั ้นเอง

การบอกเลิกสัญญาเช่า
หากคุณต้องการย้ายออกจากห้องชุด คุณต้องบอกกล่าวหรือแจ้งล่วงหน้ าเสมอ การแจ้ง
ล่วงหน้ ามีผลทันทีตงั ้ แต่วน
ั ที่แจ้ง ซึ่งส่วนมากจะให้แจ้งล่วงหน้ าก่อนสามเดือน ส�ำหรับ
ห้องชุดให้เช่า หมายความว่า คุณต้องจ่ายค่าเช่าสามเดือนถึงแม้วา่ คุณจะย้ายออกก่อน
ก็ตาม
ผู้ ให้เช่ามีสิทธิ์ท่จี ะบอกเลิกผู้เช่าได้ หากผู้เช่าไม่ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ เช่น อาจจ่ายค่า
เช่าไม่ตรงเวลา หรือประพฤติเสื่อมเสียหรือกระท�ำการใด ๆ ที่เสียหายต่อทรัพย์สิน

สิง่ ที่พึงปฏิบัติเมื่ออาศัยในห้องชุด
้ เพื่อส�ำหรับให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว อาคาร
อาคารบ้านเรือนทัง้ หมดในสวีเดน สร้างขึน
้
บ้านเรือนต่าง ๆ จะดูดซับความชืนได้ ไว ซึ่งอาจท�ำให้ห้องชุดเสียหายได้ง่ายหากดูแล
รักษาไม่ถูกต้อง เมื่อคุณท�ำความสะอาดห้องชุด คุณควรจะใช้น�้ำแต่เพียงเล็กน้ อย
้ ผิวอื่น ๆ แห้งอยู่เสมอ ถ้าคุณเห็นว่ามีก๊อก
เท่านั ้น คุณต้องหมั่นดูแล ให้พน
ื ้ ห้องและพืน
น� ้ำหรือท่อน� ้ำรัว่ คุณจะต้องบอกผู้ ให้เช่าทราบ ห้องชุดจะมีช่องระบายอากาศเพื่อระบาย
้ ออกไป ดังนั ้นการเปิ ดช่องระบายอากาศตลอดปี จึงเป็ นเรือ่ งส�ำคัญ
อากาศชืน

้ ที่สว่ นกลาง
พืน
้ ที่ตา่ ง ๆ ที่ทุกคนใช้รว่ มกัน เช่น โถง
ผู้เช่าทุกคนในอาคารชุด มีหน้ าที่รบั ผิดชอบพืน
้ ที่บริเวณโดยรอบของตัวอาคาร ส่วนมากค่าท�ำความสะอาด
บันได ห้องซักผ้า และพืน
้ ที่ส่วนกลางจะคิดรวมในค่าเช่าแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คุณเองก็ตอ้ งท�ำความสะอาด
พืน
ด้วยหลังจากที่คณ
ุ ใช้งานเสร็จแล้ว
้ ที่หนี ไฟ หรือกรณี อื่น
ห้ามไม่ ให้วางสิ่งของที่บริเวณโถงบันได เพราะว่าจะต้องใช้เป็ นพืน
้ ในตัวอาคาร คุณจะต้องปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ในการจองเวลาห้องซัก
ๆ ที่อาจเกิดขึน
ผ้า และท�ำความสะอาดหลังจากใช้เสร็จแล้ว
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การประกันภัยที่อยู่อาศัย
การประกันภัยที่อยู่อาศัยจะจ่ายเงินชดเชยให้คณ
ุ ในกรณี ที่ข้าวของถูกขโมยหรือได้รบั
ความเสียหาย อาจจะเป็ นกรณี น�้ำท่วม หรือไฟไหม้ การประกันภัยที่อยู่อาศัยจะคุม้ ครอง
ทุกอย่างในที่อยู่อาศัยของคุณ และยังรวมถึงทุกคนที่ระบุชื่อในสัญญาประกันภัย และ
อาศัยอยู่ ในที่เดียวกันอีกด้วย
การประกันภัยที่อยู่อาศัยประกอบด้วย

•
•
•
•
•

ความคุม้ ครองต่อทรัพย์สิน- ให้เงินชดเชยคุณในกรณี ที่ข้าวของที่ช�ำรุดเสียหาย
หรือถูกขโมย
ความคุม้ ครองต่อค่าใช้จา่ ยทางกฎหมาย- ช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยส�ำหรับทนายความในกรณี
่
ทีค่ ณ
ุ มีขอ้ พิพาทกับบุคคลอืน
ความคุม้ ครองต่อการบาดเจ็บ-ให้เงินชดเชยกรณี ทคี่ ณ
ุ ได้รบั บาดเจ็บ เช่น จากการ
ถูกท�ำร้ายหรือข่มขืน
การประกันความรับผิดชอบ - ให้เงินชดเชยในกรณี ที่คณ
ุ ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่
บุคคลอื่น
การประกันการเดินทาง 45 วันในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ

สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และความยั่งยืนของ
ระบบนิ เวศ
ความยั่งยืนของระบบนิ เวศ หมายความว่า วิถีการด�ำรงชีวติ ที่ ไม่ท�ำลายธรรมชาติ ทาง
รัฐบาลได้มีการวางเป้ าหมายนโบาย ด้านความยั่งยืนของระบบนิ เวศ โดยมีมาตรการ
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า การปล่อยมลพิษจะต้องไม่เป็ นอันตรายต่อคน
และจะต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ควรใช้อย่างจ�ำกัดและมีประสิทธิภาพ
้ ส�ำหรับการปฏิบัตงิ านทั่วประเทศ
รัฐสภาสวีเดนก�ำหนดมาตรการสิ่งแวดล้อมขึน
เทศบาลจะรับผิดชอบรานด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น เช่น เรือ่ งวิธีการของเทศบาล
ในการก�ำจัดขยะ หรือวิธี ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
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เขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ
้ ที่ขนาดใหญ่ที่ทางการให้ความคุม้ ครอง เนื่ องจากมี
เขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ คือ พืน
ธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ตา่ ง ๆ ที่ ไวต่อสิ่งกระตุน
้ หรือมีความสวยงามเป็ นพิเศษ
สวีเดนมีเขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติอยู่ประมาณ 3,100 แห่ง ซึ่งอาจจะเป็ น ป่ าโบราณ ภูเขา
้ ที่เกษตรกรรม หรือเกาะต่าง ๆ ตามหมู่เกาะ
สูง พืน
ในเขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ จะมีป้ายติดไว้อยู่เสมอ เพื่อบรรยายถึงกฎระเบียบที่เป็ นข้อ
้ ที่บริเวณนั ้น ซึ่งกฎต่างๆของแต่ละเขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ
ห้าม และข้อควรปฏิบัติ ในพืน
อาจจะแตกต่างกันออกไป

สิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาติ หรือสิทธิของทุกคน
ในสวีเดนมีสิทธิอย่างหนึ่ งที่ช่ือว่า allemansrätten (สิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาติ หรือ
สิทธิของทุกคน) โดยสิทธินี้จะท�ำให้ทุกคน ได้รบั สิทธิ์ท่จี ะเข้าถึงธรรมชาติอย่าง
เสรี รวมถึงบริเวณที่ดน
ิ ของผู้อื่นด้วย ในขณะเดียวกันสิทธินี้ยังหมายความว่า เราจะ
ต้องระมัดระวังและเคารพธรรมชาติ สิทธินี้มีบัญญัติ ในกฎหมายหลัก 4 ฉบับของ
รัฐธรรมนู ญ และได้ก�ำหนดถึงกฎระเบียบที่อนุ ญาตให้ปฏิบัตแิ ละข้อห้าม คุณสามารถ
อ่านเกี่ยวกับสิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาติเป็ นภาษาต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของส�ำนั กงาน
คุม้ ครองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.naturvardsverket.se

เขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ Herrestafjället
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ชีวติ กลางแจ้ง Herrestafjället

ภาพ: Maria Nobel

สิง่ ต่อไปนี ้ อนุ ญาตให้ท�ำได้

•
•
•
•
•
•
•
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้ ที่ธรรมชาติ ได้เกือบทุกแห่ง แต่ ไม่ควรเข้าใกล้
เดิน ขี่จักรยาน และขี่ม้าในเขตพืน
ตัวอาคารบ้านเรือนมากเกินไป หากคุณเปิ ดประตูรวั ้ ก็ตอ้ งปิ ดให้เรียบร้อยด้วย
เดิน ขี่จักรยาน และขี่ม้า บนถนนส่วนบุคคลได้
กางเต็นท์พักแรมได้หนึ่ งคืน หากต้องการกางเต็นท์นานกว่านั ้น คุณจะต้องขอ
อนุ ญาตเจ้าของที่ดน
ิ
้ ฝั่ งได้ แต่ ไม่ ใกล้บ้านคนมากเกินไป
ว่ายน� ้ำ นั่ งเรือ และจอดขึน
เก็บดอกไม้ ผลเบอร์รี และเห็ดได้
ตกปลาด้วยเบ็ดตกปลาตามชายฝั่ ง และในทะเลสาบทัง้ ห้าที่ ใหญ่ที่สุดของสวีเดน
ได้
ก่อกองไฟเล็ก ๆ ได้แต่คณ
ุ ต้องระมัดระวัง
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สิง่ ต่อไปนี ้ ไม่อนุ ญาตให้ท�ำ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

้ ที่เกษตรกรรม เช่น ทุ่งนา
ห้ามผ่านเข้าไปในที่ดน
ิ สวน แปลงเพาะปลูก หรือพืน
้ ที่
ห้ามขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ในเขตพืน
ธรรมชาติ
ห้ามมิ ให้จุดไฟ หากอากาศแห้งมาก หรือมีกระแสลมแรง เพราะอาจจะท�ำให้ ไฟอาจ
จะลุกลามได้
ห้ามก่อไฟบนหินโดยตรง เพราะอาจท�ำให้หินแตกร้าวได้ วิธีที่ดท
ี ่สี ุดคือ ก่อกองไฟ
้ ที่ที่จัดไว้ ให้ ส�ำหรับก่อไฟโดยเฉพาะ โดยมากจะห้ามมิ ให้ก่อไฟในช่วง
ตรงพืน
ฤดูรอ้ น
ห้ามท�ำลายต้นไม้ และกิ่งไม้ หรือน� ำกลับออกไป
ห้ามเก็บผลไม้ ผลเบอร์รี่ ผัก หรืออื่น ๆ ที่ปลูกอยู่ตามเรือกสวนไร่นา
ห้ามทิง้ ขยะ
ห้ามล่า รบกวน หรือท�ำอันตรายต่อสัตว์ ห้ามไม่ ให้เก็บไข่นก รวมถึงจับรังหรือลูก
อ่อนของสัตว์
ห้ามตกปลาในทะเลสาบ หรือล�ำธารโดยไม่มี ใบอนุ ญาต
ห้ามปล่อยสุนัขจากสายสูงระหว่างช่วงระหว่าง 1 มีนาคมจนถึง 20 สิงหาคม เพราะ
ว่าเป็ นช่วงที่สัตว์ป่ามีลูกอ่อน สุนัขอาจจะท�ำให้สัตว์ตกใจหรือบาดเจ็บได้ จูงสุนัข
อยู่เสมอจะเป็ นวิธีที่ดท
ี ี่สุด
ห้ามเก็บดอกไม้ที่เป็ นพรรณไม้หวงห้าม

สัตว์คุ้มครอง
สวีเดนมีกฎหมายคุม้ ครองสัตว์ กฎหมายนี ้จะก�ำหนดวิธีการดูแลสัตว์เลีย้ ง สัตว์เลีย้ ง
เป็ นสัตว์ท่คี นเป็ นเจ้าของ นอกจากนี ้ยังมีกฎหมายคุม้ ครองสัตว์ ซึ่งให้ความคุม้ ครอง
แก่ทงั ้ สัตว์เลีย้ งและสัตว์ป่า กฎหมายทัง้ สองก�ำหนดไว้วา่ สัตว์ควรได้รบั การปฏิบัตเิ ป็ น
อย่างดี และควรได้รบั การป้ องกันจากโรคภัยต่าง ๆ
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การก�ำจัดขยะของเสีย
้ เรือ่ ย ๆ บ้านเรือนแต่ละหลังทิง้ ขยะประมาณ 350
ในแต่ละปี สวีเดน มีขยะเพิ่มมากขึน
กิ โลกรัมต่อปี การก�ำจัดขยะทัง้ หมด จะมีคา่ ใช้จ่ายที่สูงมาก หากก�ำจัดขยะผิดวิธีก็จะ
ท�ำให้สิ่งแวดล้อมพลอยแย่ ไปด้วย ดังนั ้นจึงเป็ นเรือ่ งส�ำคัญ ที่จะต้องพยายามก�ำจัดขยะ
ให้ ได้ผลดีที่สุด สิ่งของที่เราทิง้ ไปส่วนใหญ่ มักจะน� ำกลับมาใช้ ได้อีกครัง้ เช่น บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์ โลหะ และเศษอาหาร กฎหมายก�ำหนดให้ทุกคนที่อยู่อาศัย
อยู่ ในสวีเดนท�ำการแยกขยะ เพื่อให้สามารถน� ำกลับมาใช้อีกครัง้ (รี ไซเคิล)
อาคารห้องชุดประเภทเช่าส่วนใหญ่ จะมีสถานที่ ให้แยกขยะ เจ้าของผู้ ให้เช่าหลาย ๆ
รายมีถุงขยะแบบพิเศษ เตรียมไว้ ให้เพื่อใส่เศษอาหาร เศษอาหารนั ้นจะถูกรวมในปุ๋ ย
หมักและกลายเป็ นดิน
สถานที่อื่น ๆ ที่คณ
ุ สามารถทิง้ ขยะได้มีดงั นี ้

•
•
•

กองขยะมูลฝอย
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Återvinningsstation (จุดทิง้ ขยะรี ไซเคิล)
คุณสามารถทิง้ บรรจุภัณฑ์ หนั งสือพิมพ์ และแบตเตอรี่ ได้ที่น่ี
Återvinningscentral (ศูนย์ขยะรี ไซเคิล)
คุณสามารถทิง้ ขยะจ�ำพวกข้าวของเครือ่ งใช้ ในบ้าน และของขนาดใหญ่ รวมถึง
ขยะอันตราย เช่น สารเคมีและเครือ่ งใช้ ไฟฟ้ า ได้ที่น่ี
Miljöstation (สถานี ขยะเพื่อสิง่ แวดล้อม)
คุณสามารถทิง้ ขยะที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ที่น่ี

ภาพ: Colourbox
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วิธีก�ำจัดขยะ
สวีเดนมีระบบการใช้ประโยชน์ จากขยะ ที่สามารถน� ำมาใช้ ใหม่ ได้ การคัดแยกขยะ
จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งหมายความว่า เราจะต้องทิง้ ขยะประเภทเศษอาหาร โลหะ แก้ว
พลาสติก และกระดาษลงในถังแยกขยะที่ห้องเก็บขยะ การแยกเศษอาหารเป็ นเรือ่ ง
ส�ำคัญ เพราะว่าจะท�ำให้จ�ำนวนขยะที่ตอ้ งเผาลดลง
สิ่งที่ถือว่าเศษอาหารและสามารถท�ำปุ๋ ยได้มีดงั นี ้

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เศษปลาและอาหารทะเล
เศษเนื ้อสัตว์
เปลือกไข่
ผักและผลไม้
ขนมปัง
ชา กาแฟ และกระดาษกรองกาแฟ
กระดาษช�ำระเอนกประสงค์
ดอกไม้
พืชและดิน

การคัดแยกบรรจุภัณฑ์ กระดาษหนั งสือพิมพ์ และแบตเตอรี่
เทศบาลทุกแห่ง จะมีจุดทิง้ ขยะรี ไซเคิล ขยะที่สามารถทิง้ ได้ที่น่ี เช่น บรรจุภัณฑ์
กระดาษหนั งสือพิมพ์ และแบตเตอรี่ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ท่จี ะทิง้ ที่น่ี ตอ้ งแห้งสะอาด
จุดทิง้ ขยะรี ไซเคิลจะมีตแู้ ยกขยะต่าง ๆ ดังนี ้

•
•
•
•
•
•
•

หนั งสือพิมพ์
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์ โลหะ
บรรจุภัณฑ์แก้วใส
บรรจุภัณฑ์แก้วสี
แบตเตอรี่

กระดาษหนั งสือพิมพ์
การรี ไซเคิลกระดาษหนั งสือพิมพ์ โดยการน� ำมาผลิตเป็ นหนั งสือพิมพ์ ใหม่ จะท�ำให้
ประหยัดพลังงานได้มาก

บรรจุภัณฑ์กระดาษ
บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถน� ำมาผลิตเป็ นบรรจุภัณฑ์ ใหม่ ได้
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์พลาสติกทัง้ แบบอ่อนและแบบแข็ง สามารถน� ำมารี ไซเคิลได้ ขยะที่คณ
ุ
สามารถน� ำมาทิง้ ที่ ตูข้ ยะส�ำหรับพลาสติกได้ เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก และโฟม ส่วน
พลาสติกที่ ไม่ ใช่บรรจุภัณฑ์ เช่น แปรงล้างจาน และของเล่น ถือว่าเป็ นขยะปกติและ
ไม่ควรทิง้ ที่นี่

บรรจุภัณฑ์ โลหะ
โลหะสามารถน� ำมารี ไซเคิลได้หลายครัง้ คุณสามารถทิง้ บรรจุภัณฑ์จ�ำพวกเหล็ก ดีบุก
และอลูมิเนี ยมได้ที่ตขู้ ยะโลหะ ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ โลหะส�ำหรับสีหรือกาว เพราะเป็ น
ขยะอันตราย และต้องน� ำไปทิง้ ที่สถานี ขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ห้ามไม่ ให้ทงิ ้ กระป๋ องสเปรย์
ที่นี่ดว้ ย-เพราะเป็ นขยะอันตรายเช่นกัน

บรรจุภัณฑ์แก้ว
แก้วสามารถน� ำมารี ไซเคิลได้หลายครัง้ เราจะประหยัดทัง้ พลังงานและวัตถุดบิ หาก
เราน� ำแก้วมารี ไซเคิล มีแก้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ที่น�ำมารี ไซเคิลแล้วท�ำเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ เช่น ขวด

ขยะส่วนที่เหลือ
ขยะที่ ไม่สามารถคัดแยกได้ ควรทิง้ ในถังขยะปกติ ในห้องทิง้ ขยะ ซึ่งขยะพวกนี ้มักจะ
ถูกเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ เมื่อเผาขยะจะมีการน� ำความร้อนจากตรงนี ้ ไปใช้ เช่น เพื่อ
ใช้ท�ำความร้อนในบ้าน ซึ่งเรียกว่า การท�ำความร้อนแบบรวมศูนย์

จุดทิง้ ขยะรี ไซเคิล
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ภาพ: Klas Eriksson
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ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
El-avfall (ขยะอิเล็กทรอนิ สก์)เป็ นชื่อเรียกเครือ่ งใช้ ไฟฟ้ า หรืออุปกรณ์ อิทรอนิ กส์ท่เี รา
ทิง้ ขยะอิเล็กทรอนิ สก์ทงั ้ หมด จะต้องทิง้ ที่จุดทิง้ ขยะรี ไซเคิล ซึ่งได้แก่ หลอดไฟ หล
อดฟลูออเรสเซนต์ และทุกอย่างที่มีสายไฟ หรือแบตเตอรี่ ควรน� ำแบตเตอร์รอี่ อกและ
แยกประเภทขยะ

ขยะขนาดใหญ่
ขยะขนาดใหญ่อาจจะเป็ นตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์เก่า และจักรยานที่พังแล้ว ถ้าคุณ
อาศัยอยู่ ในอาคารชุดปรพเภทเช่า คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าของเพื่อช่วย
ก�ำจัดขยะขนาดใหญ่

ขยะอันตราย
ขยะอันตราย เป็ นวัตถุที่อาจจะเป็ นพิษ ระเบิด ไวไฟ หรือกัดกร่อน ขยะอันตรายอาจจะ
ท�ำให้บาดเจ็บได้ แม้ ในปริมาณเพียงเล็กน้ อย โปรดจ�ำไว้วา่ อย่าทิง้ ขยะอันตรายรวมกับ
ขยะทั่วไป ขยะอันตรายต้องทิง้ ที่ สถานี ขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์ขยะรี ไซเคิล หรือรถ
เก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ
ตัวอย่างขยะอันตรายมีดงั นี ้
แบตเตอรีร่ ถยนต์ เชือ้ เพลิงและน� ้ำมัน สีและเศษกาว คลอรีน หลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดไฟ และ หลอดประหยัดไฟ ตัวท�ำละลาย มิเนอรัลสปี ริต ทินเนอร์ น� ้ำมันสน พา
ราฟิ นและอะซิ โตน น� ้ำมันจุดไฟ แบตเตอรีช่ าร์จ และน� ้ำยาขจัดคราบไขมันและน� ้ำยา
ท�ำความสะอาดบางตัว

ขยะอันตรายมีอยู่เกือบทุกครัวเรือน
ตัวอย่างอื่น ๆ อาทิเช่น อะซิ โตน น� ้ำมันจุดไฟ น� ้ำยาทาเล็บ หรือเครือ่ งเตือน
ไฟไหม้ แบตเตอรีร่ ถยนต์ ของเสียน� ้ำมัน สี คลอรีน กาวและหลอดฟลูออเรส
เซนต์
ภาพ: Bo Kågerud

ยาเหลือใช้จะต้องน� ำไปมอบให้รา้ นขายยา
ตามร้านขายยาจะมีถุงส�ำหรับยาชนิ ดต่าง ๆ ที่จะทิง้
ภาพ: Christer Ehrling

การทิง้ ขยะไม่เป็ นที่
ปัญหาใหญ่ คือขยะทุกชนิ ดที่ทงิ ้ ในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะห้ามทิง้ ขยะนอก
บ้าน แต่ก็ยังมีคนท�ำอยู่หลายคน ในแต่ละปี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการท�ำความสะอาด
เป็ นจ�ำนวนเงินหลายล้าน
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น� ้ำเย็นจากก๊อกเท่านั ้นที่จัดว่าเป็ นน� ้ำดืม่

ภาพ: Hanna Sjöstedt

น� ้ ำและน� ้ ำเสีย
สวีเดนเป็ นประเทศที่มีน�้ำอุดมสมบูรณ์ น� ้ำประปามีคณ
ุ ภาพสูง และมักจะมีคณ
ุ ภาพดี
่
่
้
กว่าน� ้ำดืมขวดทีคณ
ุ ซือ
น� ้ำประปาเย็นเท่านั ้นที่สะอาด ส่วนน� ้ำร้อนอาจจะสกปรกเนื่ องมาจากท่อน� ้ำ ดังนั ้นจึงไม่
ควรดืม่ ร้อน หรือใช้น�้ำร้อนในการประกอบอาหาร
น� ้ำจากท่อระบายน� ้ำ จะไหลไปยังศูนย์บ�ำบัดน� ้ำเสีย โดยศูนย์ ฯ จะท�ำการบ�ำบัดน� ้ำแล้ว
ปล่อยลงทะเล แต่ก็ ไม่สามารถที่จะ บ�ำบัดน� ้ำให้สะอาดได้ทงั ้ หมด และยากที่จะกรอง
สารพิษออกจากน� ้ำได้ ดังนั ้นเราทุกคนต้องระมัดระวัง เมื่อจะทิง้ สิ่งใดลงท่อระบายน� ้ำ

สิง่ ที่อนุ ญาตให้ทิง้ ลงท่อระบายน� ้ ำ
สิ่งเดียวที่อนุ ญาตให้ทงิ ้ ลงในโถชักโครก คือ กระดาษช�ำระ และสิ่งปฏิกูลจากร่างกาย
กระดาษช�ำระเป็ นกระดาษชนิ ดพิเศษ ที่สามารถละลายในน� ้ำได้ กระดาษชนิ ดอื่นเช่น
กระดาษช�ำระเอนกประสงค์ กระดาษช�ำระแบบเปี ยก และกระดาษเช็ดหน้ าอาจท�ำให้
ท่ออุดตันได้ และอาจเป็ นปัญหาต่อการบ�ำบัดน� ้ำเสียอีกด้วย
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เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารพิษลงท่อระบายน� ้ำ คุณควรซือ้ ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม เช่น น� ้ำยาซักผ้า และล้างจาน ที่มีฉลาก Svanen (รูปหงส์) หรือ Bra miljöval
(เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
ไม่ควรทิง้ ยาลงในท่อระบายน� ้ำ หรือถังขยะอย่างเด็ดขาด หากจะทิง้ ควรน� ำไปมอบให้รา้ น
ขายยา ตามร้านขายยาจะมีถุงพิเศษ ส�ำหรับยาชนิ ดต่าง ๆ ที่จะทิง้

พลังงาน
พลังงานและไฟฟ้ าทัง้ หมดที่เราใช้ จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณพลังงานโดย
ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ การขนส่ง การท�ำความร้อนในตัวอาคาร และในอุตสาหกรรม
พลังงานส่วนมากได้จากน� ้ำมัน แก๊ส และถ่านหิน การใช้พลังงานเหล่านี ้น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) ปรากฎการณ์ น�้ำเปลี่ยนสี และการปล่อย
มลพิษ
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เราจ�ำเป็ นต้องใช้พลังงานให้น้อยลง พลังงานที่
เราใช้จะควรเป็ นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานจากน� ้ำ ลม และแสงแดด
เพื่อลดการปล่อยมลพิษ คุณสามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหมายถึง การโดยสาร
รถราง รถไฟใต้ดน
ิ หรือรถประจ�ำทาง แทนรถยนต์ และคุณยังสามารถเลือกเดินทาง
โดยรถไฟแทนเครือ่ งบินได้ดว้ ย
การคิดก่อนเลือกซือ้ สินค้าเป็ นเรือ่ งส�ำคัญเช่นกัน
คุณสามารถซือ้ สินค้าที่ผลิตได้ ในท้องถิ่นที่คณ
ุ อาศัยอยู่

การประหยัดพลังงานภายในครัวเรือน
คุณสามารถประหยัดพลังงาน ในครัวเรือนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่วาง
เฟอร์นิเจอร์บังเครือ่ งท�ำความร้อน ความร้อนก็จะกระจายทั่วถึง ทัง้ ห้องได้ง่ายกว่า
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าส่วนมาก จะเปิ ดเตรียมไว้ ใช้งานตลอดเวลา คุณจะประหยัดพลังงานได้
มาก หากปิ ดอุปกรณ์ เหล่านั ้นเป็ นประจ�ำ
คุณประหยัดไฟฟ้ าได้มาก ถ้าใช้หลอดประหยัดไฟ และถ้าคุณปิ ดฝาภาชนะหุงต้มเมื่อ
ประกอบอาหาร

ไฟฟ้ ามาจากไหน
ไฟฟ้ าในสวีเดนส่วนใหญ่ จะได้มาจากแหล่งพลังงานน� ้ำ และพลังงานนิ วเคลียร์เป็ นหลัก
พลังงานน� ้ำ เป็ นพลังงานไฟฟ้ าที่ ได้จากน� ้ำในแม่น�้ำ เป็ นต้น ส่วนโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์
เป็ นโรงงานที่เปลี่ยนพลังงานนิ วเคลียร์เป็ นไฟฟ้ า แหล่งพลังงานที่รองลงมาเป็ นไฟฟ้ าที่
ได้มาจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ น� ้ำมันและแก๊ส เชือ้ เพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไม้ฟืน พลังงานลม
เป็ นแหล่งพลังงานในส่วนที่น้อยที่สุด พลังงานน� ้ำและพลังงานลม เป็ นพลังงานดีตอ่ สิ่ง
แวดล้อมมากที่สุด เพราะว่าเป็ นพลังงานที่มาจากแหล่งซึ่งไม่มีวน
ั หมด
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การเลือกบริษัทไฟฟ้ า
การปลี่ยนบริษัทไฟฟ้ า จะท�ำให้คณ
ุ สามารถประหยัดเงินได้เยอะ หากคุณอยู่ห้องชุดใน
แต่ละปี คุณสามารถจะประหยัดเงินได้ประมาณ 400 ถึง 1,000 โครนสวีเดน ถ้าหาก
คุณอยู่บ้านจะสามารถประหยัดได้หลายพันโครนสวีเดน

Elpriskollen (การตรวจสอบค่าไฟ) – เปรียบเทียบค่าไฟและเงื่อนไขการ
ให้บริการ
ที่เว็บไซต์ Elpriskollen คุณจะพบข้อมูลอัตราค่าไฟ และเงื่อนไขของบริษัทไฟฟ้ าทุก
บริษัทในสวีเดน คุณสามารถเข้าไปที่ www.elpriskollen.se เพื่อดูวา่ บริษัทไหนน่ าจะดี
ที่สุดส�ำหรับคุณ

การเปลี่ยนบริษัทไฟฟ้ า
การเปลี่ยนบริษัทไฟฟ้ าท�ำได้ง่ายมาก โดยปกติเพียงแค่ตดิ ต่อทางโทรศัพท์ก็พอแล้ว
แต่ทงั ้ นี ้คณ
ุ ต้องดูเงื่อนไขสัญญาที่ท�ำไว้ เพราะว่าหากเปลี่ยนบริษัทก่อนครบก�ำหนด
ตามสัญญาอาจจะมีราคาแพง

สัญญาไฟ้ ฟ้ าประเภทต่าง ๆ
อัตราค่าไฟฟ้ าแบบคงที่
อัตราแบบนี ้จะผูกมัดตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด สัญญาประเภทนี ้มีข้อดีตรงที่เป็ นการคุม้
้ อัตราค่าไฟฟ้ า แต่ ในขณะเดียวกันเมื่ออัตราค่าไฟ
กันให้ ไม่ตอ้ งจ่ายเพิ่ม หากมีการขึน
ลดลง คุณจะไม่ ได้จ่ายค่าไฟน้ อยลงแต่อย่างใด
อัตราค่าไฟฟ้ าแบบผันแปร
อัตราค่าไฟฟ้ าแบบนี ้จะเปลี่ยนแปลงตามตลาด เมื่ออัตรา
ค่าไฟฟ้ าลดลง จะท�ำให้คณ
ุ จ่ายค่าไฟน้ อยลงตามไปด้วย
้ และลง
อัตราค่าไฟฟ้ าแบบนี ้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทงั ้ ขึน
ในตลอดช่วงสัญญา
อัตราค่าไฟฟ้ าแบบลอยตัว
คุณจะได้อัตรานี ้ โดยอัตโนมัตห
ิ ากคุณไม่เลือกเอง อัตรา
นี ้เป็ นแบบลอยตัว และปรับเปลี่ยนประมาณปี ละสามครัง้
อัตราค่าไฟฟ้ าแบบลอยตัว มักจะแพงกว่าอัตราแบบตายตัว
และแบบผันแปร
ไฟฟ้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม / Miljömärkt el (ไฟฟ้ าสีเขียว):
ไฟฟ้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ไฟฟ้ าที่คณ
ุ จ่ายเงินให้นั้น
ผลิตจากแหล่งที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม
หรือพลังงานน� ้ำ

กังหันลม
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วิธีการด�ำเนิ นงานของเทศบาล
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในประเทศสวีเดน จะอาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล เทศบาลต่าง ๆ ใน
สวีเดนจะก�ำหนดว่า ประชาชนในเขตของตนจะจ่ายภาษี จ�ำนวนเท่าใด และจะใช้เงิน
ภาษี นั้นท�ำอะไรบ้าง ซึ่งเรียกว่า การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
สวีเดนมีเทศบาลทัง้ หมด 290 แห่ง

คณะกรรมการและการบริหารงาน
คณะกรรมการ คือ กลุ่มนั กการเมืองที่มีอ�ำนาจบริหารงานต่าง ๆ ของเทศบาลเฉพาะ
ด้าน อาทิเช่น ด้านการศึกษา งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ การบริการดูแลเด็ก การบริการดูแล
ผู้สูงอายุ การสวัสดิการสังคม นั นทนาการและวัฒนธรรม
คณะกรรมการ จะประกอบด้วยนั กการเมือง ซึ่งส่วนมากจะเป็ นนั กการเมืองนอกเวลา
หมายความว่า พวกเขาจะท�ำงานเป็ นหนึ่ งคณะกรรมการ ควบคูก่ ันไปกับการท�ำงาน
ปกติหรือการศึกษา คณะกรรมการแต่ละคณะ จะได้รบั งบประมาณที่แตกต่างกันมาก
้ อยู่กับว่าพวกเขาบริหารงานด้านใด คณะกรรมการแต่ละคณะ
ซึ่งจ�ำนวนที่ ได้รบั นั ้น ขึน
จะมีฝ่ายบริหารงาน โดยฝ่ ายนี ้จะมีเจ้าหน้ าที่ดำ� เนิ นการวางแผน และปฏิบัตงิ านตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด

การบริการดูแลเด็ก
การบริการดูแลเด็ก คือ สถานที่ซ่ึงรับฝากดูแลเด็ก เช่น โรงเรียนอนุ บาล และศูนย์
นั นทนาการ หากคุณเรียน ท�ำงาน หรือก�ำลังหางานอยู่ คุณมีสิทธิ์ท่จี ะให้ลูกของคุณเข้า
โรงเรียนอนุ บาลในเขตที่คณ
ุ อาศัยอยู่
โรงเรียนอนุ บาล เป็ นโรงเรียนส�ำหรับเด็กวัย 1 ถึง 5 ขวบ คุณสามารถท�ำการสมัคร
โรงเรียนอนุ บาลให้ลูกได้ล่วงหน้ าหกเดือนก่อนที่จะถึงก�ำหนดเข้าเรียน

เด็กทุกคนในสวีเดนมีสิทธิ์ที่จะ
เข้าเรียนชัน
้ เตรียมประถมเมื่ออายุ
ครบหกปี
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้ ฐาน
โรงเรียนภาคบังคับหรือโรงเรียนขัน
้ พืน
เทศบาลทุกแห่ง จะมี โรงเรียนภาคบังคับในสังกัดเทศบาล ส�ำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ปี
ถึง 16 ปี นอกจากนี ้อาจจะมี โรงเรียนราษฏร์ และโรงเรียนเอกชนอีกด้วย หากเข้าเรียน
ที่ โรงเรียนเอกชนจะต้องจ่ายค่าเทอมเอง ส่วนโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนราษฏร์ ใช้
เงินรายได้จากภาษี อากร
ปี ใดที่เด็กมีอายุย่างเข้าหกขวบ ก็ ให้เด็กเข้าเรียนชัน
้ เตรียมประถมได้ ในปี นั ้น โดยคุณ
เลือกได้วา่ อยากให้ลูกเข้าเรียนชัน
้ เตรียมประถมหรือไม่ แต่เด็กในสวีเดนจะเรียนชัน
้
นี ้กันเป็ นส่วนใหญ่ ปี ใดที่เด็กอายุย่างเข้าเจ็ดขวบ เด็กจะต้องไปโรงเรียน ซึ่งเรียกว่า
skolplikt (หน้ าที่ ไปโรงเรียนหรือการเข้ารับการศึกษาตามกฎหมาย) โรงเรียนภาคบังคับ
นั ้น ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนราษฏร์
คุณสามารถดูที่เว็บไซต์ของเทศบาลได้วา่ มี โรงเรียนใดบ้างที่อยู่ ในเขตเทศบาลของคุณ

การบริการดูแลผู้สูงวัย
เมื่อคุณเข้าสู่วยั ชรา และต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อทางเทศบาลได้
โดยเทศบาลจะให้ความช่วยเหลือดูแล เพื่อให้คณ
ุ อยู่ท่บี ้านของตัวเองต่อไปได้ ถ้าหาก
คุณไม่สามารถอยู่ที่บ้านเองได้ ก็จะมีบ้านพักส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งที่น่ี จะให้การดูแลและ
บริการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุ
หากคุณต้องการจะเข้าพักอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุ จ�ำเป็ นต้องขออนุ มัตจิ ากเจ้าหน้ าที่
เทศบาล คือ เจ้าหน้ าที่บริหารฝ่ ายงานช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้ าที่บริหารฝ่ ายงานช่วยเหลือ
จะเป็ นผู้อนุ มัตวิ า่ คุณจะได้ห้องในบ้านพักผู้สูงอายุหรือไม่ ผู้ที่จ�ำเป็ นต้องได้รบั การดูแล
และบริการมากที่สุดจะได้เข้าพักก่อน

การบริการดูแลผู้สูงอายุ
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การให้บริการดูแลตามบ้าน
เทศบาลยังช่วยให้บริการและดูแลคุณที่บ้าน ซึ่งเรียกว่า hemtjänst (การให้บริการดูแล
ตามบ้าน)

งานสวัสดิการสังคม/ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม
พ่อแม่ ในสวีเดนก็เหมือนกับพ่อแม่ที่อ่น
ื ๆ ในโลกนี ้ ที่มีหน้ าที่รบั ผิดชอบเลีย้ งดูลูก ๆ
ของตัวเอง แต่ถ้าท�ำหน้ าที่ ได้ ไม่คอ่ ยดีนัก ทางส�ำนั กงานสวัสดิการสังคมประจ�ำเทศบาล
จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการสังคมจะให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบความ
เดือดร้อน เป็ นต้นว่า ครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอ คนไร้ที่อยู่อาศัย หรือผู้ที่มีปัญหาติดยา
เสพติดหรือติดแอลกอฮอล์ หรือหญิงที่ถูกทุบตีและถูกข่มขู่
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม ได้แก่ การปรึกษา
พูดคุย หลักสูตรอบรมพ่อแม่ ผู้ประสานส�ำหรับเยาวชน หรือทัง้ ครอบครัว ผู้ประสาน
เป็ นเหมือนเพื่อนหรือญาติพิเศษไว้คอยพูดคุย หรือท�ำกิจกรรมสนุ ก ๆ ด้วยกัน
หากมีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิเด็ก ทางส�ำนั กงานสวัสดิการสังคมจะด�ำเนิ น
การสอบสวน และในกรณี ที่เป็ นปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับเด็ก ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม
สามารถตัดสินให้แยกตัวเด็กออกจากพ่อแม่ ได้
ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคมให้ความช่วยเหลือดังนี ้

•
•
•
•

ค�ำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่เยาวชน และครอบครัวที่มีบุตร
ค�ำปรึกษา และความช่วยเหลือ หากมีปัญหาติดยาเสพติด
ค�ำปรึกษา และความช่วยเหลือเรือ่ งงาน และการเรียน
เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพ

การอนุ มัตเิ รือ่ งต่าง ๆ ของส�ำนั กงานสวัสดิการสังคมจะมีกฎหมายควบคุม ซึ่งกฎหมาย
ฉบับส�ำคัญ ๆ มีดงั นี ้

•
•
•
•

กฎหมายสวัสดิการสังคม (SoL)
กฎหมายการดูแลเด็ก (LVU)
กฎหมายการดูแลผู้ตดิ ยาเสพติดในบางกรณี (LVM)
ประมวลกฎหมายบิดามารดา (FB)
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เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพ
เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมักจะ
เรียกว่า socialbidrag (เงินสวัสดิการ) ซึ่งจะเป็ นความช่วยเหลือที่ ให้แก่ ผู้ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ หากผู้ยื่นค�ำร้องขอเงินสงเคราะห์ ฯ นี ้สามารถท�ำงานได้ เขาหรือเธอผู้นั้นจะ
ต้องหางานไปด้วยในขณะเดียวกัน นอกจากนี ้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส�ำนั กงาน
สวัสดิการสังคมจัดหาให้อีกด้วย
หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคมจัดหาให้ อาจจะถูกปฏิเสธไม่ ให้เงิน
ส่วนมากจะไม่มีสิทธิ์รบั เงิน จากส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม หากมีเงินในบัญชีธนาคาร
หรือเป็ นเป็ นเจ้าของทรัพย์สินใด ๆ ที่มีมูลค่าสูง เช่น รถยนต์
เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพจะแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรก (มาตรฐานกลาง/riksnormen) ซึ่งก�ำหนดโดยรัฐบาลและจะได้รบั จ�ำนวนเท่ากันทั่วประเทศ ส่วนที่สองเป็ น
จ�ำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของแต่ละคน
มาตรฐานกลางควรเพียงพอส�ำหรับ

•
•
•
•
•
•

อาหาร
เสือ้ ผ้าและรองเท้า
การเล่นและนั นทนาการ
สินค้าบริ โภค (ของใช้ประจ�ำวัน)
สุขภาพและการท�ำความสะอาด
หนั งสือพิมพ์ โทรศัพท์ และค่าธรรมเนี ยมโทรทัศน์

นอกจากนี ้ยังได้รบั เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพส�ำหรับ

•
•
•
•
•

ที่อยู่อาศัย
ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันภัยบ้าน/ที่อยู่อาศัย
ค่าสมาชิกสหภาพและการประกันการว่างงาน (A-kassan)

คุณยังอาจจะได้รบั เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพส�ำหรับ เฟอร์นิเจอร์ ทันตกรรม การ
รักษาพยาบาลและยา อีกด้วย โดยทัง้ นี ้ตอ้ งยื่นค�ำร้องก่อน หลังจากนั ้นสวัสดิการสังคม
จะพิจารณาว่าคุณจะได้รบั เงินหรือไม่

นั นทนาการและวัฒนธรรม
เทศบาลของสวีเดนมีบริการต่าง ๆ ทางด้านนั นทนาการและวัฒนธรรม เทศบาลมีห้อง
สมุด ซึ่งสามารถยืมหนั งสือได้ฟรี เทศบาลยังสามารถให้ความช่วยเหลือสมาคมด้วยเช่น
กัน เทศบาลอาจจะมี โรงเรียนสอนวัฒนธรรม ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรูก้ าร
เล่นดนตรีชนิ ดต่าง ๆ จิตรกรรม หรือ เล่นละคร
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ห้องสมุดประจ�ำเมือง Göteborg

ภาพ: Anna Jolfors

ห้องสมุด
เทศบาลของสวีเดนทุกแห่ง จะมีห้องสมุดส�ำหรับประชาชน ห้องสมุดขนาดใหญ่เรามัก
จะเรียกว่า ห้องสมุดประจ�ำเมือง (stadsbibliotek) และส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ ใจกลางเมือง
้ ที่ตา่ ง ๆ ของเทศบาล
ส่วนห้องสมุดขนาดเล็กนั ้นปกติจะมีอยู่ตามเขตพืน
ที่ห้องสมุด คุณสามารถยืมหนั งสือ อ่านหนั งสือพิมพ์ และฟังเพลงได้ โดยจะมีหนั งสือ
และหนั งสือพิมพ์เป็ นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา ห้องสมุดบางแห่งจะมีการสอนภาษา
และช่วยสอนการบ้านนั กเรียน สองสามครัง้ ต่อสัปดาห์
การยืมหนั งสือ สิ่งพิมพ์ และแผ่นซีดท
ี �ำได้ฟรี แต่จ�ำเป็ นต้องมีบัตรห้องสมุด (lånekort) ก่อนถึงจะสามารถยืมได้ ซึ่งขอท�ำบัตรห้องสมุดได้ที่ห้องสมุดทุกแห่ง

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
โดยทั่วไปตามเทศบาลใหญ่ ๆ จะมีคณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริ โภค ซึ่งจะให้ความช่วย
เหลือหากคุณไม่พอใจสินค้าที่ซือ้ มา คุณจะได้รบั แจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์ตา่ ง ๆ ของคุณ
และวิธีการเรียกร้องเงินคืนจากผู้ขาย
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การติดต่อกับหน่ วยงานราชการ
การติดต่อกับหน่ วยงานราชการของสวีเดน มีหลายวิธีดว้ ยกัน หากคุณมีคำ� ถามธรรมดา
ทั่วไปให้ ใช้เว็บไซต์ของหน่ วยราชการนั ้น ๆ จะเป็ นวิธีที่ดท
ี ี่สุด โดยปกติหน่ วยงาน
ราชการจะมีข้อมูลเป็ นภาษาต่าง ๆ เช่น ส�ำนั กงานประกันสังคมจะมีข้อมูลเป็ นภาษา
อาราบิก โซมาเลีย ฟาร์ซีและโซรานี
นอกจากนี ้คณ
ุ ยังสามารถ ไปที่ส�ำนั กงานของหน่ วยงานราชการนั ้น ๆ ส�ำนั กงานจะเปิ ด
ให้บริการส�ำหรับทุกคน

สิทธิ์ ในการขอล่าม
คุณมีสิทธิ์ขอล่ามได้ หากคุณไม่เข้าใจภาษาสวีเดน คุณมีสิทธิ์ขอล่ามได้เมื่อไปติดต่อ
ที่ส�ำนั กงานจัดหางาน ส�ำนั กงานประกันสังคม ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม และโรง
พยาบาล โดยคุณจะต้องแจ้ง ตอนที่ท�ำการนั ดเวลาเข้าพบว่า คุณต้องการล่าม

ภาพ: Maria Nobel
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การบริหารเงินภายในครัวเรือน
ธนาคาร บัญชี และบัตร
คนส่วนใหญ่จะมีบัญชีธนาคาร และบัตรเดบิต บัตรเดบิตจะใช้ถอนเงินจากตูเ้ อทีเอ็ม
และยังสามารถใช้บัตรนี ้ ในการซือ้ ของ ตามร้านค้าไดด้วย การเปิ ดบัญชีธนาคารและท�ำ
บัตรธนาคารจะต้องติดต่อไปยังธนาคาร บัตรธนาคารมีหลายแบบดังนี ้

•
•
•
•

บัตรเอทีเอ็ม - จะผูกกับบัญชีธนาคาร และสามารถใช้ถอนเงินจากตูเ้ อทีเอ็ม		
เท่านั ้น
บัตรเดบิต - ใช้ส�ำหรับถอนเงินจากตูเ้ อทีเอ็ม และยังใช้ช�ำระเงินแทนเงินสด โดย
จะตัดเงินออกจากบัญชี โดยตรง
บัตรเครดิต - เป็ นบัตรใช้ช�ำระเงินแทนเงินสด และเงินจะยังไม่ถูกตัดจากบัญชี
โดยตรง แต่คณ
ุ จะได้รบั เป็ นใบแจ้งยอดช�ำระเดือนละหนึ่ งครัง้ แทน ส่วนมากบัตร
นี ้จะมีคา่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าบัตรเดบิต
บัตรเครดิตสินเชื่อ – เป็ นบัตรเครดิตที่ ใช้ส�ำหรับกู้ยืมเงิน เมื่อคุณช�ำระด้วยบัตร
นี ้ ก็จะหมายความว่าคุณกู้ยืมเงินธนาคารมาใช้ก่อน โดยมากบัตรนี ้จะมีดอกเบีย้ สูง

คนส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินจากธนาคาร เมื่อจะซือ้ ที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ คุณสามารถกู้ยืม
เงินจากธนาคารได้ ก็ตอ่ เมื่อคุณมีรายได้ที่มั่นคงและมีงานประจ�ำ

การกินอยู่อย่างประหยัด
การวางแผนการเงินของตัวเองเป็ นเรือ่ งที่ดี โดยจะต้องจัดสรรเงินให้ครอบคลุมส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนอาจมีประโยชน์ และคุณยังสามารถลดค่าใช้
จ่ายได้ หากคุณเลือกซือ้ ของที่ราคาถูกกว่า
ตัวอย่างเช่น

•
•
•
•

เลือกร้านที่ถูกกว่า
จ่ายบิลต่าง ๆ โดยการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือทางธนาคารออนไลน์
ประหยัดค่าไฟฟ่ าและค่าโทรศัพท์ หรือเลือกที่อยู่ที่มีคา่ เช่าถูกกว่า
เปรียบเทียบราคาค่าประกันภัยที่อยู่อาศัย หรืออัตราค่าไฟฟ้ า

การจ่ายบิลต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ ตหรือหักบัญชี โดยอัตโนมัติ
หากต้องการจ่ายบิล (ใบแจ้งช�ำระหนี ้) และดูยอดเงินในบัญชีธนาคารทางอินเตอร์เน็ ต
คุณจะต้องติดต่อธนาคารก่อนเป็ นอันดับแรก ธนาคารจะแจ้งวิธีการให้คณ
ุ ทราบ
การหักบัญชี โดยอัตโนมัติ (autogiro) หมายถึง เงินส�ำหรับจ่ายช�ำระนั ้น จะถูกหักโดย
อัตโนมัตท
ิ ุกเดือนจากบัญชี บริษัทและเจ้าของผู้ ให้เช่าห้องชุดส่วนใหญ่ จะสอบถาม
ลูกค้า ว่าต้องการให้หักเงินโดยอัตโนมัติ จากบัญชีธนาคารของคุณหรือไม่

ภาพ: Colourbox
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สินเชื่อเพื่อเครือ่ งใช้ ในบ้าน (Hemutrustninglån)
สินเชื่อเพื่อเครือ่ งใช้ ในบ้าน เป็ นเงินกู้ยืมส�ำหรับผู้ลภี ้ ัยและผู้อพยพที่เพิ่งมาอยู่ ใหม่
เพื่อซือ้ เฟอร์นิเจอร์ และข้าวของส�ำหรับบ้าน
คุณมีสิทธิ์จะขอสินเชื่อเพื่อเครือ่ งใช้ ในบ้านได้ หากคุณได้รบั ใบอนุ ญาตมีถิ่นอยู่
เนื่ องจากคุณเป็ นผู้ลีภ้ ัย ผู้ตอ้ งการความคุม้ ครอง หรือเป็ นเครือญาติของบุคคลดังกล่าว
โดยต้องยื่นค�ำร้องขอสินเชื่อในสองปี แรกหลังจากลงทะเบียน (ทะเบียนราษฏร์) อยู่
อาศัยในเทศบาลใดเทศบาลหนึ่ ง หากคุณต้องการขอสินเชื่อประเภทนี ้ควรติดต่อกับเจ้า
หน้ าที่ธุรการของเทศบาล เจ้าหน้ าที่ตงั ้ ถิ่นฐาน หรือส�ำนั กงานจัดหางาน โดยส่งค�ำร้อง
ไปยังคณะกรรมการกลางกองทุนเพื่อการศึกษา (CSN)
สินเชื่อเพื่อเครือ่ งใช้ ในบ้าน เป็ นเงินกู้ หมายความว่า คุณจะต้องจ่ายเงินคืนแก่ CSN
้ อยู่กับ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว และคุณได้เช่าที่
จ�ำนวนเงินที่สามารถกู้ยืมได้นั้นขึน
่
อยู่อาศัยซึงให้เช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรือไม่
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อเครือ่ งใช้ ในบ้านเป็ นภาษาต่าง ๆ ได้ที่
เว็บไซต์ www.csn.se/hemutrustninglan

ประวัติการผิดนั ดช�ำระ (ติดเครดิตบูโร)
หากคุณผิดนั ดช�ำระจ่ายบิลหรือหนี ้ คุณจะได้รบั จดหมายแจ้งเตือนให้ช�ำระ หากคุณยัง
ไม่ยอมช�ำระ บิลที่คา้ งช�ำระนั ้นก็จะถูกส่งไปยัง บริษัทติดตามหนี ้สิน ซึ่งจะท�ำให้คณ
ุ มี
ประวัตกิ ารผิดนั ดช�ำระ ถึงแม้วา่ คุณยังยืนกราน ไม่ยอมที่จะช�ำระอีกก็ตาม ในท้ายที่สุด
จะมีการยื่นเรือ่ งไปยัง Kronofogdemyndigheten (กรมบังคับคดี)
ประวัตผิ ิดนั ดช�ำระเป็ นบันทึกข้อมูลว่าคุณไม่ ได้ดแู ลการช�ำระเงิน .ซึ่งหมายความว่า
อาจจะท�ำให้คณ
ุ ไม่สามารถขอกู้ยืมเงิน เช่าห้องชุด เข้าท�ำงาน หรือขอบริการโทรศัพท์
รายเดือน
มีบริษัทที่ดำ� เนิ นการให้ข้อมูลประวัตกิ ารเงินของบุคคลหรือบริษัท ซึ่งเรียกว่า
kreditupplysningsföretag (บริษัทข้อมูลเครดิต) ตัวอย่างเช่น หากต้องการซือ้
โทรศัพท์มือถือแบบผ่อนหนึ่ งเครือ่ ง ผู้ขายจะติดต่อกับบริษัทข้อมูลเครดิต เพื่อขอดู
ข้อมูลว่า ผู้ซือ้ มีประวัตกิ ารผิดนั ดช�ำระหรือไม่ โดยบริษัทจะเก็บประวัตกิ ารผิดนั ดช�ำระ
ไว้ 3 ปี ส�ำหรับบุคคลธรรมดา และ 5 ปี ส�ำหรับบริษัท

กรมบังคับคดี  
้ ๆ ว่า Kronofogden กรมนี ้มีหน้ าที่ดแู ลหนี ้ท่คี า้ งช�ำระ
กรมบังคับคดีมักจะเรียกสัน
หากมี ใครเป็ นหนี ้คณ
ุ กรมบังคับคดีสามารถช่วยให้คณ
ุ ได้รบั เงินคืน นอกจากนี ้กรม
บังคับคดีจะท�ำงานในเรือ่ ง การปรับโครงสร้างหนี ้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่า กรมบังคับ
คดีจะช่วยผู้ที่มีหนี ้สินท่วมหัว ด้วยการจัดระเบียบการเงินให้
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บุคคลทุพพลภาพ
บุคคลทุพพลภาพ คือ ผู้ที่เจ็บป่ วยหรือได้รบั บาดเจ็บ ซึ่งท�ำให้เขาหรือเธอจ�ำเป็ น ต้อง
ได้รบั ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ ควรจะมี โอกาสเข้าสังคมเหมือนกับ
คนอื่น ๆ เด็กทุพพลภาพควรจะได้รบั การดูแล และการศึกษาเล่าเรียนเหมือนกับเด็ก
คนทั่วไป เป็ นต้น
สวีเดนมีกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือ และบริการส�ำหรับบุคคลทุพพลภาพบางกรณี
(LSS) ซึ่งจะให้สิทธิ์ ในการรับความช่วยเหลือ โดยความช่วยเหลือนี ้อาจจะเป็ นในรูปแบบ
ของบุคคล หรือเป็ นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และยังจะได้รบั เงินที่เรียกว่า
handikappersättning (เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ) อีกด้วย
ผู้มีสิทธิ์ ได้รบั ความช่วยเหลือตามกฎหมาย LSS ได้แก่ ผูู้บกพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญา หรือออทิสติก หรืออาจจะเป็ นผู้ที่สมองถูกท�ำลายในวัยผู้ ใหญ่

ป้ ายสัญลักษณ์ สากลของบุคคลทุพพลภาพ

พ่อแม่ของเด็กทุพพลภาพ มีสิทธิ์ ได้รบั เงินช่วยเหลือเพื่อดูแลบุตร หากคุณมีคำ� ถาม
เรือ่ งทุพพลภาพ ควรติดต่อกับส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม ประจ�ำเทศบาลในเขตของคุณ
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ความปลอดภัย
หน่ วยกู้ภัย
หน่ วยกู้ภัยจะท�ำการดับไฟเมื่อไฟไหม้ และจะช่วยเหลือเมื่อมีอุบัตเิ หตุทางจราจร หรือ
กู้ภัยทางทะเล ทัง้ นี ้หน่ วยกู้ภัยยังท�ำงานป้ องกันไฟไหม้อีกด้วย เช่น การบรรยายถึงการ
ท�ำงานของอุปกรณ์ เตือนไฟไหม้ และถังดับเพลิง หน่ วยกู้ภัยยังเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า
หน่ วยดับเพลิง

กรณี ไฟไหม้ ให้ปฏิบัติดังนี ้

•
•
•
•

ช่วยชีวต
ิ – ช่วยชีวติ ที่ตกอยู่ ในอันตราย แต่ห้ามเอาตัวเข้าเสี่ยง จ�ำไว้วา่ ควันจาก
้ เพื่อพาตัวเองออกไป ปิ ดหน้ าต่างและประตู
ไฟไหม้มีพิษ ให้คลานบนพืน
เตือน – ร้องเตือนทุกคนให้ระวังตัวจากไฟไหม้
สัญญานเตือน – กดปุ่ มสัญญาณเตือนไฟไหม้ (ถ้ามี) หรือโทร 112 จากที่ท่ี
ปลอดภัย ให้พบหน่ วยกู้ภัยที่เดินทางมาถึง
ดับไฟ – หากมีถังดับเพลิง คุณสามารถเริม่ ดับไฟได้ โดย ช้ถังดับเพลิงฉี ดไปยัง
ฐานไฟ – ไม่ ใช่เปลวเพลิง
สิ่งส�ำคัญทีส่ ด
ุ หากพบเห็นไฟไหม้ให้โทร 112! โดยแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ อะไรและ
ความเสียหายทีเ่ ห็นเป็ นอย่างไร คุณต้องแจ้งด้วยว่าต้องการความช่วยเหลือทีไ่ หน
และคุณเป็ นใคร

ต�ำรวจ
หากคุณมีข้อสงสัยจะสอบถามต�ำรวจ หรือแจ้งเกี่ยวกับเบาะแสอาชญากรรม คุณควร
โทรไปที่หมายเลข 114 14 เป็ นหมายเลขเดียวที่ ใช้ท่วั ประเทศ
หากเป็ นเหตุดว่ น หรือเหตุฉุกเฉิ น คุณจะต้องโทรหมายเลข 112 หากคุณพบเห็น
อาชญากรรม คนได้รบั บาดเจ็บหรือจ�ำเป็ นต้องได้รบั การช่วยเหลือ หรือไฟไฟไหม้ คุณ
ต้องโทร 112

ความปลอดภัยในการจราจร
ทุกคนที่ โดยสารรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิ รภัยตามกฎหมาย เด็กจ�ำเป็ นต้องปกป้ อง
พิเศษ เช่น มีเบาะนั่ งติดรถยนต์ และเบาะนั่ งนิ รภัยส�ำหรับเด็ก เด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี จะ
ต้องสวมหมวกกันน็ อคเมื่อขี่จักรยานตามกฎหมาย
ในสวีเดนคุณควรขี่จักรยานทางขวาของถนน ใช้เส้นทางจักรยานถ้ามี
คุณควรเดินบนทางเท้าหรือฟุตบาทถ้ามี คุณสามารถเดินทางซ้ายของถนนได้ ใช้
ทางม้าลายเมื่อต้องการข้ามถนน เพราะรถยนต์และจักรยานจะหยุดให้คณ
ุ ข้าม
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ช่างปูหิน

ภาพ: Colourbox

3. การหาเลีย้ งชีพและการ
พัฒนาตนเองในสวีเดน
สารบัญ
ตลาดแรงงานในสวีเดน

การประกันสังคม

การประกันการว่างงาน

การศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่

การจ้างงาน

อาชีวศึกษา

การหางาน

อุดมศึกษา

การเปิ ดบริษัทของตัวเอง

การประเมิน

การจ่ายภาษี

เงินทุนการศึกษา

การลงทะเบียนราษฎร์

ชีวติ ยามว่างและการสมาคม
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ตลาดแรงงานในสวีเดน
ประมาณครึง่ หนึ่ งของประชากรในสวีเดน เป็ นผู้ท�ำงานรับเงินเดือน อัตราการว่างงาน
อยู่ที่ประมาณ 7.5 เปอร์เซนต์ (พฤศจิกายน 2012)
ตลาดแรงงานสวีเดนนั ้น สามารถจ�ำแนกได้เป็ นสองส่วน คือ ส่วนของภาคเอกชนและ
ส่วนของภาครัฐในส่วนของภาคเอกชน มีการด�ำเนิ นงานในรูปแบบของบริษัทเพื่อ
หวังผลก�ำไรและมีเอกชนเป็ นเจ้าของ อาทิเช่น ร้านค้าต่าง ๆ และกิจการอุตสาหกรรม
เป็ นต้น ส�ำหรับในส่วนของภาครัฐนั ้นดูแลโดยรัฐ เทศบาล และเทศมณฑล อาทิเช่น
การสาธารณสุข การศึกษา และต�ำรวจ เป็ นต้น
มีกฎหมาย และสัญญาหลายฉบับ ที่ ใช้ก�ำกับว่าควรมีวธิ ีการท�ำงานอย่างไรในสวีเดน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่บังคับใช้แก่นายจ้าง และลูกจ้างนั ้นเรียกว่า กฎหมาย
แรงงาน ตลาดแรงงานสวีเดน แบ่งออกเป็ นสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายนายจ้าง และฝ่ ายสหภาพ
แรงาน สหภาพแรงงาน เป็ นองค์กรที่รวมสหภาพของ สายอาชีพประเภทเดียวกัน เข้า
ไว้ดว้ ยกัน
ปัจจัยที่ท�ำให้ตลาดแรงงาน ด�ำเนิ นไปได้ดว้ ยดีมีอยู่ 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ สิทธิ ในการ
เริม่ ต้นองค์กรและสมาคม หมายความว่า ทัง้ นายจ้าง และลูกจ้างสามารถจัดระเบียบการ
ต่าง ๆ ในการท�ำงานให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
ปัจจัยที่สอง คือ สิทธิ ในส่วนของการต่อรอง ที่เกี่ยวกับความต้องการของบริษัทและ
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการจ้างงาน กฎเกณฑ์เหล่านั ้น ก�ำหนดโดยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท�ำงาน หรือ MBL

ท่าเรือโกเธนเบิรก์
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นายจ้าง
องค์กรนายจ้าง จะมีทงั ้ ในส่วนของ รัฐ เทศบาล และส่วนของเอกชน องค์กรนายจ้าง
้ เพื่อท�ำงานเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรให้ความสนใจ
เป็ นองค์กรที่รวมตัวกันขึน
องค์กรนายจ้างเอกชน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ สมาพันธ์ผู้ประกอบการแห่งสวีเดน
(Svenskt näringsliv) ส่วนกรมการจัดจ้าง (Arbetsgivarverket) จะรวมนายจ้างของ
ภาครัฐไว้ เช่น ส�ำนั กงานประกันสังคม และกรมสรรพากร เป็ นต้น องค์กรเทศบาลและ
เทศมณฑลแห่งสวีเดน หรือ SKL จะรวมนายจ้าง ของเทศบาล และเทศมณฑล รวมทัง้
ส่วนภูมิภาคไว้ดว้ ยกัน
บริษัทหนึ่ ง ๆ สามารถเลือกได้หากต้องการ ที่จะเข้าร่วมในองค์กรฝ่ ายนายจ้าง

สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงาน เป็ นองค์กรหนึ่ งที่ดแู ล อาทิ เช่น การต่อรองเงินเดือนของสมาชิกกับ
นายจ้าง สหภาพแรงงานมีหน้ าที่ท�ำงาน เพื่อให้ลูกจ้างมีสภาพการท�ำงานที่ดขี น
ึ ้ สวีเดน
มีสหภาพแรงงานมาตัง้ แต่ยุคปี 1880 การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกกับสหภาพแรงงาน ท�ำได้
ตามความสมัครใจ
่ �ำงาน หรือสถานประกอบการส่วนมากจะมี fackklubb หรือไม่ก็ arbetsตามสถานทีท
platsombud fackklubb คือ กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงาน ประจ�ำสถานที่ท�ำงานนั ้น ๆ
arbetsplatsombud คือ ตัวแทนผู้เป็ นปากเสียงให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในที่ท�ำงาน
ทัง้ fackklubb หรือ arbetsplatsombud เป็ นส่วนหนึ่ งของสมาพันธ์แรงงาน ส�ำหรับ
สมาพันธ์แรงงานเองก็จะเป็ นส่วนหนึ่ งของ องค์กรที่ ใหญ่กว่าตามล�ำดับ ถือว่าเป็ นเรือ่ ง
ปกติหากว่า คุณจะเป็ นสมาชิกทัง้ สหภาพแรงงาน และสมาชิกของกองทุนเงินทดแทน
การว่างงาน หรือ A-kassan กองทุนเงินทดแทนการว่างงาน เป็ นสมาคมทางการเงินที่่
จ่ายเงินทดแทนให้แก่สมาชิกที่วา่ งงาน

กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน เป็ นกฎหมายและข้อก�ำหนดที่บังคับใช้แก่นายจ้างและลูกจ้าง

ศาลแรงงาน
เมื่อนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถ ที่ตกลงกันได้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในที่ท�ำงานก็อาจ
จะกลายเป็ นความขัดแย้ง ซึ่งทัง้ สองฝ่ ายสามารถที่จะ ติดต่อกับทางศาลแรงงาน หรือ
AD (Arbetsdomstolen) ทางศาลแรงงาน จะท�ำการตรวจสอบความขัดแย้งดังกล่าว
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กฎหมายว่าด้วยสิทธิการมีสว่ นร่วมตัดสินใจ

ภาพ: Maria Nobel

กฎหมายว่าด้วยสิทธิการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ หรือ MBL เป็ นกฎหมายที่ส�ำคัญของ
้ ปี 1976 โดยกฎหมายนี ้ จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ สิทธิ ใน
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบัญญัตขิ ึน
การจัดตัง้ สหภาพในที่ท�ำงาน
กฎหมายนี ้ระบุไว้วา่ นายจ้างต้องให้ข้อมูลต่อลูกจ้าง เกี่ยวกับเรือ่ งส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หน่ วยงาน อีกทัง้ นายจ้าง ยังต้องชีแ้ จงต่อองค์กรลูกจ้าง ก่อนที่จะท�ำการตัดสินใจในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามในหน่ วยงานนั ้น

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลูกจ้าง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองลูกจ้าง หรือ LAS เป็ นกฎหมายให้การคุม้ ครองลูกจ้าง เมื่อ
ถูกเลิกจ้าง กฎหมายนี ้ ให้ ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจ�ำ กฎหมายระบุไว้วา่ บุคคลใดก็ตามไม่
อาจถูกเลิกจ้างงาน ได้ โดยปราศจากเหตุผล เหตุผลที่สามารถเลิกจ้างนั ้นอาจเป็ นได้วา่
ไม่มีงานให้ท�ำ หรือหากไม่ปฏิบัตงิ าน ตามหน้ าที่
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองลูกจ้างนี ้ ยังก�ำหนดไว้ดว้ ยว่า บุคคลใดที่สมควรถูกเลิกจ้าง
ก่อนอันเนื่ องมาจาก เหตุภาวะคนล้นงาน

ข้อตกลงร่วม
ข้อตกลงร่วม คือ การลงนามท�ำสัญญาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างนายจ้างกับ
สหภาพแรงงาน ในสัญญานี ้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ ชั่วโมงการท�ำงาน วันหยุดพักร้อน
และเงินเดือน เป็ นต้น โดยมากในข้อตกลงร่วม จะก�ำหนดอัตราของเงินเดือนของคุณ
แต่ถึงกระนั ้นไม่ ใช่ทุกองค์กร หรือบริษัทที่จะมีข้อตกลงร่วมกัน
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ในข้อตกลงร่วม ได้ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน
้ ต�ำ่ ส�ำหรับลูกจ้างไว้ สัญญานี ้ มีผลครอบคลุม
ต่อลูกจ้างที่ ไม่ ได้เป็ น สมาชิกของสหภาพแรงงาน แต่ท�ำงานอยู่ ในสถานประกอบการที่
มีข้อตกลงร่วม ไม่มีกฎหมายใดในสวีเดน ที่ก�ำหนดว่าเงินเดือนขัน
้ ต�ำ่ สุดควรเป็ นเท่าใด

การเจรจาต่อรองเงินเดือน
ถึงแม้วา่ นายจ้างของคุณ จะมีข้อตกลงร่วม คุณก็สามารถที่จะเจรจาต่อรองเรือ่ งเงิน
้ อยู่กับความ
เดือนของคุณกับนายจ้างได้ ลูกจ้างอาจได้รบั เงินเดือนที่แตกต่างกัน ขึน
ยากง่ายของงาน และความสามารถ ในการปฏิบัตงิ านที่ ได้รบั มอบหมาย
สหภาพแรงงานอาจมีส่วนช่วย ในการเจราจาเกี่ยวกับเงินเดือนของคุณ หรือคุณ
สามารถเจรจาต่อรองได้ดว้ ยตัวเอง

เงินสมทบนายจ้าง
นอกเหนื อจากเงินเดือนแล้ว นายจ้างจะหักภาษี เงินได้ และออกเงินสมทบนายจ้าง
แก่ลูกจ้างทุกคน โดยจ่ายเงินส่วนนี ้ กับทางกรมสรรพากรเดือนละครัง้

ภาษี เงินได้
เมื่อคุณได้รบั การจ้างงาน คุณจะท�ำสัญญาการจ้างงานกับนายจ้าง ในสัญญานี ้จะระบุเงิน
เดือนของคุณ ซึ่งเรียกว่า เงินเดือนรวม นายจ้างจะหักเงินเดือนรวมของคุณ ส่วนหนึ่ ง
เพื่อจ่ายภาษี ภาษี นี้เรียกว่า ภาษี เงินได้ เงินเดือนที่คณ
ุ ได้รบั ในส่วนที่เหลือเรียกว่า เงิน
เดือนสุทธิ

คุณจ่ายภาษี เป็ นจ�ำนวนเท่าไหร่
หากว่าคุณมีรายได้น้อยกว่า 18,299 โครนสวีเดนต่อปี คุณไม่จ�ำเป็ นต้องจ่ายภาษี
หากว่าคุณมีรายได้ระหว่าง 18,200 ถึง 383,000 โครนสวีเดนต่อปี คุณต้องจ่ายภาษี ให้
กับเทศบาลของคุณ อัตราภาษี นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล โดยมากจะอยู่ที่ราว
ๆ 29 – 35 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน รวมของคุณ
หากคุณมีรายได้ระหว่าง 383,000 ถึง 548,300 โครนสวีเดนต่อปี คุณต้องจ่ายภาษี เให้รฐั
ด้วย นั่ นคือ 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่เกิน 383,000 โครนสวีเดน
หากว่าคุณมีรายได้มากกว่า 548,300 โครนสวีเดนต่อปี คุณจ่ายเพิ่มอีก 5 เปอร์เซ็นต์
ของส่วนที่เกินจาก 548,300 โครนสวีเดน
ตัวเลขจากปี 2011

ภาษี สำ� หรับเจ้าของกิจการ
ผู้เป็ นเจ้าของกิจการ จะต้องจ่ายภาษี ดว้ ยเหมือนกัน ภาษี คำ� นวณจากรายได้ที่ผู้ประกอบ
การคาดว่าจะได้รบั ต่อปี โดยจะจ่ายภาษี ทุก ๆ เดือน
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
Deklaration คือ รายการข้อมูลที่แสดงว่าคุณมีรายได้จ�ำนวนเท่าไหร่ และคุณจะต้อง
จ่ายภาษี จ�ำนวนเท่าไหร่ ในปี นั ้น โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตอ่ กรมสรรพากร ไม่
เกินวันที่ 2 พฤษภาคมของทุกปี ทัง้ นี ้กรมสรรพากรจะได้รบั ข้อมูลจากนายจ้างของคุณ
บริษัทประกันภัย และธนาคาร ด้วยว่าคุณมีรายได้จ�ำนวนเท่าไหร่ ในปี นั ้น
กรมสรรพากรจะจัดส่งแบบแสดงรายการภาษี ไปตามที่อยู่ของคุณ ดังนั ้นคุณต้องตรวจ
สอบข้อมูลทัง้ หมด ว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั ้นคุณควรลงชื่อในแบบแสดงรายการภาษี
การลงชื่อในแบบแสดงรายการภาษี ท�ำได้ ใน 5 วิธีดงั นี ้

•
•
•
•
•

ลงชื่อด้วยปากกาแล้วส่งหรือยื่นไปยังกรมสรรพากร
ส่งข้อความ SMS ผ่านโทรศัพท์ของคุณ
โทรศัพท์ ไปยังกรมสรรพากร
ยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอร์เน็ ตโดยใช้รหัสที่แสดงอยู่ ในแบบแสดงรายการภาษี
ยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอร์เน็ ตด้วย e-legitimation (บัตรประจ�ำตัวประชาชน
อิเล็กทรอนิ กส์)

แบบแสดงรายการภาษี ข้อมูล
เป็ นภาษาต่าง ๆ มี ในเว็บไซต์กรม
สรรพากร

การท�ำงานมืด/การลักลอบท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย
การท�ำงานมืด หมายความว่า นายจ้างและลูกจ้างไม่ ได้จ่ายภาษี ใด ๆ หากว่านายจ้าง
หรือลูกจ้างไม่ยื่น แบบแสดงรายการภาษี รายได้ของตน ถือว่ากระท�ำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจ
น� ำไปสู่ โทษจ�ำคุก
เมื่อคุณท�ำงานมืด คุณจะไม่ ได้รบั เงินทดแทนกรณี ลาป่ วย หากคุณได้รบั บาดเจ็บจาก
การท�ำงาน คุณจะขอรับเงินทดแทนส�ำหรับผู้ปกครอง เงินบ�ำนาญ ได้เพียงเล็กน้ อย
และจะไม่ ได้ ใบรับรองการท�ำงาน หากคุณท�ำงานมืดอาจจะท�ำให้ยุ่งยาก ต่อการท�ำ
สัญญาเช่าห้องชุดมือหนึ่ ง หรือต้องการซือ้ สินค้าผ่อนช�ำระ เจ้าของและบริษัทผู้ ให้เช่า
ต้องการ ให้คณ
ุ แสดงสัญญาการจ้างงาน

74 | สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

การประกันการว่างงาน
กองทุนเงินประกันจากการว่างงาน (Arbetslöshetskassan) หรือ a-kassan เป็ น
สมาคมทางการเงิน ที่จ่ายเงินให้กับสมาชิกผู้วา่ งงาน การประกันการว่างงาน
(Arbetslöshetsförsäkringen) จะท�ำให้บุคคลผู้วา่ งงาน มี โอกาสได้รบั เงินในจ�ำนว
นที่่ ใกล้เคียงกับ ตอนที่เขาหรือเธอมีงานท�ำ คุณจะได้รบั เงินนี ้เป็ นระยะเวลา ที่จ�ำกัด
เท่านั ้น และในระหว่างนั ้นคุณต้องหางานใหม่ดว้ ย

ผู้หางาน

ภาพ: Colourbox

เงินทดแทนกรณี วา่ งงาน
้ ฐาน และเงิน
เงินทดแทนกรณี วา่ งงาน จ่ายให้ ในสองรูปแบบ คือ เงินทดแทนพืน
ทดแทนอิงจากฐานเงินเดือนเดิมที่คณ
ุ ได้รบั
คุณมีสิทธิ์ท่จี ะได้รบั เงินทดแทนกรณี วา่ งงาน หากหนึ่ งปี ก่อนที่คณ
ุ จะเป็ นผู้วา่ งงาน
คุณได้ท�ำงานอย่างน้ อย 6 เดือน และเดือนละ 80 ชั่วโมงเป็ นอย่างน้ อย คุณจะได้รบั เงิน
ทดแทนกรณี วา่ งงานเป็ นเวลา 300 วันและสูงสุด 5 วันต่อหนึ่ งสัปดาห์ หากว่าคุณมี
บุตรที่อายุตำ�่ กว่า 18 ปี คุณจะได้รบั เงินทดแทนเพิ่มอีก 150 วัน
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้ ฐานเป็ นจ�ำนวน 320 โครนสวีเดนต่อวัน (2012) หากว่าคุณไม่ ได้เป็ น
เงินทดแทนพืน
้ เงินทดแทน
สมาชิกของ a-kassan หรือหากว่าคุณเป็ นสมาชิกในระยะเวลาอันสัน
้ ฐานนี ้ จะจ่ายให้ส�ำหรับผู้ทีมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ หรือมากกว่า คุณสามารถได้รบั
พืน
้ ฐานจาก a-kassan หรือเงินเสริม a-kassan จาก Alfa-kassan
เงินทดแทนพืน
หากคุณเป็ นสมาชิกของ a-kassan มาแล้วอย่างน้ อย 1 ปี หรือว่าท�ำงานเป็ นเวลา 6
เดือนในปี นั ้น คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รบั เงินทดแทน โดยค�ำนวณจากเงินเดือนที่คณ
ุ ได้รบั
่
ก่อนหน้ านั ้น เงินทดแทนคิดเป็ น 80 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนทีคณ
ุ เคยได้รบั และจ่าย
ให้ ใน 200 วันแรก คุณสามารถได้รบั เงินทดแทนจ�ำนวนสูงสุดเป็ นเวลา 680 ต่อวัน และ
จากวันที่ 201 ถึงวันที่ 300 คุณจะได้รบั เงินทดแทน 70 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่คณ
ุ
เคยได้รบั ก่อนหน้ านั ้น (2012)

การจ้างงาน

ประเภทการจ้างงาน
การจ้างงานงานแตกต่างกัน 2 ประเภท คือ

•
•

การจ้างงานประจ�ำ (tillsvidareanställning)
การจ้างงานชั่วคราว (tidsbegränsad anställning)

การงานจ้างประจ�ำ บางครัง้ ก็เรียกว่า fast anställning การจ้างงานแบบนี ้ จะเป็ นการ
้ สุดการจ้างงาน ส่วนการจ้างงานประเภท
จ้างงานต่อเนื่ องโดยไม่มีการระบุระยะเวลาสิน
ชั่วคราว เป็ นการจ้างงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้

ตัวอย่างของการจ้างงานงานชั่วคราว

•

แบบทั่วไป
การจ้างงานชั่วคราวแบบทั่วไป หมายถึง การที่คณ
ุ ได้รบั การจ้างงานในช่วงระยะ
้ สุด หรือการที่คณ
เวลาหนึ่ ง ๆ โดยระบุวน
ั เดือนปี ที่เริม่ ต้นและวันเดือนปี ที่สิน
ุ ได้
รับการจ้างงานในบางช่วง เพื่อท�ำงานพิเศษเฉพาะอย่าง หากคุณท�ำงานเป็ น		
ลูกจ้างชั่วคราวแบบทั่วไปมาเกิน 2 ปี ภายเวลาใน 5 ปี กับนายจ้างคนเดิม คุณจะได้
โอนมาบรรจุหรือเปลี่ยนสภาพเป็ นลูกจ้างประจ�ำ
แบบทดแทน
หากคุณได้รบั การจ้างงานแบบทดแทน คุณก็จะได้ท�ำงานแทนบุคคลอื่น เช่น
แทนผู้ปกครองที่ลางานเพื่อเลีย้ งดูบุตร หากคุณท�ำงานเป็ นลูกจ้างแบบทดแทน
มาเกิน 2 ปี ภายในเวลา 5 ปี กับนายจ้างคนเดิม คุณมีสิทธิ์ที่จะได้บรรจุหรือเปลี่ยน
สภาพเป็ นลูกจ้างประจ�ำ
แบบทดลองงาน
แบบทดลองงาน เป็ นการจ้างงานรูปแบบหนึ่ ง ส�ำหรับนายจ้างที่จะทดสอบคุณ
การแจ้งงานแบบนี ้ มาจากแนวคิดที่วา่ เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว จะท�ำให้ ได้
บรรจุเป็ นลูกจ้างประจ�ำต่อไป การทดลองงานนี ้จะไม่เกิน 6 เดือน แต่ทงั ้ นี ้อาจจะ
้ สุดก่อนก�ำหนดได้
สิน
ค่าจ้างตามอัตราที่ก�ำหนด ซึ่งจ่ายให้เป็ นรายเดือน เรียกว่า เงินเดือน (månadslön)
หากคุณได้รบั ค่าจ้างรายชั่วโมง (timlön) ก็จะท�ำให้คณ
ุ ได้เงินค่าจ้าง ตามจ�ำนวน
่
ชั่วโมงทีคณ
ุ ท�ำงาน

•
•
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ส�ำนั กงานจัดหางานจัดมหกรรมนั ดพบแรงงาน หากคุณเป็ นผู้ที่ก�ำลังหางานก็จะมี โอกาสพบกับ
นายจ้างและสอบถามเรือ่ งต่าง ๆ ได้ ในงานนี ้
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สัญญาการจ้างงานงาน
เมือ่ คุณได้งาน คุณควรลงนามในข้อตกลงการจ้างงานหรือสัญญาการจ้างงาน
ในข้อตกลงการจ้างงานหรือสัญญาการจ้างงานนัน
้ ควรระบุดังนี ้
ชื่อและหมายเลขประจ�ำตัว
สถานที่ท�ำงาน
วันเดือนปี ที่เริม่ ท�ำงาน
หน้ าที่ความรับผิดชอบและต�ำแหน่ ง
รูปแบบการจ้างงาน
วันที่เลิกจ้าง เป็ นวันที่คณ
ุ ควรได้ทราบหากว่าคุณต้องหยุดท�ำงาน หรือว่าเลิกจ้าง
คุณ และรวมไปถึงวันสุดท้ายที่ท�ำงาน
เงินเดือน
จ�ำนวนวันพักร้อนที่พึงมีสิทธิ์ ได้รบั เงินค่าจ้าง

•
•
•
•
•
•
•
•

ชั่วโมงการท�ำงาน
ชั่วโมงการท�ำงาน อาจจะเป็ นแบบก�ำหนดเวลา และไม่ก�ำหนดเวลา ชั่วโมงการท�ำงาน
แบบก�ำหนดเวลา หมายความว่า ในวันท�ำงาน คุณต้องอยู่ ณ สถานที่ท�ำงานตามเวลาที่
ได้ก�ำหนดไว้
ชั่วโมงการท�ำงานแบบไม่ก�ำหนดเวลา หมายความว่า คุณเป็ นผู้เลือกเองว่าในวันท�ำงาน
คุณจะเริม่ งานหรือเลิกงานเวลาใด ชั่วโมงการท�ำงานแบบยืดหยุ่น เป็ นอีกรูปแบบหนึ่ ง
ของเวลาท�ำงานที่ ไม่แน่ นอน เมื่อใดที่ลูกจ้างเต็มเวลา ท�ำงานเกินเวลาท�ำงานปกติของ
ตน จะเรียกว่า การท�ำงานล่วงเวลา

กฎหมายชั่วโมงการท�ำงาน
เวลาท�ำงานตามปกติสูงสุด 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในสถานที่ท�ำงานแห่งเดียว

กฎหมายการลาพักร้อน/ลาพักผ่อนประจ�ำปี
มีกฎหมายที่ ให้สิทธิ์ทุกคน ที่ท�ำงานเต็มเวลาลาหยุดพักร้อนได้ 25 วันต่อปี คุณสามารถ
รับเป็ นเงินแทนการหยุดพักร้อนได้ หากว่าคุณลาออกจากงาน และไม่สามารถลาพัก
ร้อนได้ โดยคุณจะได้รบั เงินพักร้อน 12 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่คณ
ุ ได้รบั ต่อปี
ลูกจ้างรายชั่วโมง จะได้รบั เงินพักร้อนเป็ นเงิน 12 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนรวม

หากคุณป่ วยในกรณี เป็ นลูกจ้าง
หากคุณเป็ นลูกจ้าง และเกิดเจ็บป่ วย คุณควรลาป่ วยกับทางนายจ้าง ในวันแรกที่ป่วย
นายจ้างจะจ่ายค่าจ้าง ในระหว่างลาป่ วยใน 14 วันแรก ในวันแรกที่คณ
ุ ป่ วยจะเป็ น
วันรอรับ (karensdag) หมายความว่า คุณจะไม่ ได้รบั ค่าจ้างใด ๆ ในวันนั ้น โดยนั บ
ตัง้ แต่วน
ั ที่สองเป็ นต้นไป คุณจึงจะได้รบั เงินทดแทนเป็ นเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง
ของคุณ
หากว่าคุณป่ วยและขาดงานมากกว่า 7 วันคุณต้องมี ใบรับรองแพทย์มายืนยัน ซึ่งเรียก
ว่า läkarintyg
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การสัมภาษณ์ งาน

ภาพ: Colourbox

การหางาน
คุณสามารถหางานด้วยวิธีตา่ ง ๆ ได้หลายวิธีดงั นี ้

•
•

ติดต่อที่ส�ำนั กงานจัดหางาน และค้นหาต�ำแหน่ งงานว่างตามประกาศรับสมัครงาน
ติดต่อบริษัทตัวแทนจ้างงาน และบริษัทจัดหางานได้
บริษัทตัวแทนจ้างงาน จะจัดจ้างบุคลากรแล้วส่งไปให้บริษัทต่าง ๆ

•
•
•

บริษัทจัดหางาน จะสรรหาบุคลากรให้แก่บริษัท ที่ตอ้ งการจะว่าจ้างบุคลากรใหม่
สมัครตามประกาศรับสมัครงาน จากหนั งสือพิมพ์รายวัน หรือทางอินเตอร์เน็ ต
ติดต่อสมัครงานเองกับนายจ้างโดยตรง
สอบถามบุคคลที่คณ
ุ รูจ้ ัก

ส�ำนั กงานจัดหางาน
ส�ำนั กงานจัดหางาน เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของรัฐซึ่งมีอยู่ท่วั ประเทศ ส�ำนั กงานจัดหางาน
จะมีหน้ าที่ ให้คำ� แนะน� ำว่า คุณสามารถหางานได้อย่างไร คุณจะได้รบั ข้อมูลต่าง ๆเกี่ยว
กับอาชีพและการศึกษา อีกทัง้ คุณยังจะได้รบั การแนะน� ำ ในการเขียนใบสมัครงานด้วย
ส�ำนั กงานจัดหางาน จะลงประกาศต�ำแหน่ งงานว่างไว้ ที่เว็บไซต์ของส�ำนั กงาน คุณ
สามารถค้นหาต�ำแหน่ งงานว่างที่ Platsbanken (ธนาคารงาน) ที่เว็บไซต์ส�ำนั กงาน
จัดหางาน www.arbetsformedlingen.se
เมื่อคุณได้รบั ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ สิ่งส�ำคัญคือ คุณควรลงทะเบียนเป็ นผู้สมัครหางาน
กับทางส�ำนั กงานจัดหางาน
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บริการและโครงการต่าง ๆ
ส�ำนั กงานจัดหางานมี โครงการต่าง ๆ ที่จัดไว้ส�ำหรับผู้หางาน
ตัวอย่างดังโครงการต่อไปนี ้
งานก้าวแรก (Instegsjobb)
งานก้าวแรก เป็ นโครงการที่ ให้เงินช่วยเหลือแก่นายจ้าง ถ้าจ้างคนต่างชาติท่พ
ี ึ่ง
ย้ายมาอยู่ ใหม่เข้าท�ำงาน นายจ้างจะได้รบั เงินช่วยเหลือเป็ นค่าจ้างถึง 800 โครน
สวีเดนต่อวัน
ผู้ ได้รบั ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ สามารถสมัครเข้าโครงการนี ้ ได้ภายใน 36 เดือนแรก
คุณต้องลงทะเบียนเป็ นผู้หางานไว้ กับทางส�ำนั กงานจัดหางาน และคุณต้องเรียน
หรือได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาสวีเดนส�ำหรับคนต่างชาติ (Sfi)
ฝึ กงาน (Praktik)
หากคุณเป็ นผู้วา่ งงานและมีอายุครบ 25 ปี บริบูรณ์ บางครัง้ คุณอาจเข้าโครงการ
ฝึ กงานได้ โดยผ่านทางส�ำนั กงานจัดหางาน หากคุณเป็ นผู้ ได้รบั ใบอนุ ญาตมีถิ่น
ที่อยู่ คุณก็จะสามารถเข้าโครงการนี ้ ได้ภายใน 36 เดือนแรก แม้วา่ คุณจะมีอายุตำ	
�่
กว่า 25 ปี ก็ตาม
โครงการนี ้มีรปู แบบการฝึ กงานที่หลากหลาย ซึ่งจัดโดยส�ำนั กงานจัดหางาน คุณ
ควรปรึกษากับทางเจ้าหน้ าที่ของส�ำนั กงานจัดหางาน ว่าการฝึ กงานแบบใดที่
เหมาะสมกับคุณ การฝึ กงานควรจะเป็ นแบบเต็มเวลา และสูงสุดเป็ นเวลา 6 เดือน
คุณสามารถได้รบั เงินจากส�ำนั กงานประกันสังคม ในระหว่างที่คณ
ุ ฝึ กงาน
ผู้ ให้ค�ำปรึกษา (Jobbcoach)
ในกรณี ที่คณ
ุ เป็ นผู้วา่ งงาน และยังไม่ ได้เข้าร่วมโครงการใด ๆ กับทางส�ำนั กงาน
จัดหางาน คุณก็จะได้พบปะพูดคุยกับผู้ ให้คำ� ปรึกษา ซึ่งผู้ ให้คำ� ปรึกษาจะช่วย
เหลือและแนะแนวทางการหางานให้คณ
ุ
การฝึ กอบรมของตลาดแรงงาน (Arbetsmarknadsutbildning)
ส�ำนั กงานจัดหางานมีหลักสูตรการฝึ กอบรมอาชีพต่าง ๆ โครงการนี ้มีแนวคิด
ว่าการฝึ กอบรม จะเป็ นหนทางที่น�ำไปสู่การประกอบอาชีพ

•

•

•
•

ฝึ กงาน
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ณ ส�ำนั กงานจัดหางานคุณจะได้
รับความช่วยเหลือเรือ่ งวิธีการเขียน
จดหมาย แนะน� ำตัว และประวัติ
โดยย่อที่ดี

ภาพ: Colourbox

เครือข่ายส่วนตัว
้ จะ
เครือข่ายส่วนตัว คือ บรรดาผู้ที่คณ
ุ ติดต่อและรูจ้ ัก การจ้างงานส่วนใหญ่ท่เี กิดขึน
จัดหาโดยการติดต่อเป็ นการส่วนตัว

เอกสารประกอบการสมัครงาน
เมื่อคุณสมัครงาน คุณควรที่จะจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน ให้ผู้วา่ จ้างตามที่
ขอ ส่วนมากที่ผู้วา่ จ้างจะขอให้คณ
ุ ส่งทัง้ จดหมายแนะน� ำตัวและประวัติ โดยย่อ (CV)

ประวัติ โดยย่อ CV
Curriculum Vitae เป็ นภาษาละติน ซึ่งหมายถึง การบอกเล่าเรือ่ งราวเกี่ยวกับชีวติ ใน
CV นั ้นคุณควรที่จะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ การท�ำงาน การศึกษา รวมถึงทักษะ
และความรูด้ า้ นอื่น ๆ ของคุณ อีกทัง้ คุณควรที่จะเขียนเกี่ยวกับตัวเองสักเล็กน้ อยว่า
คุณมีบุคลิกภาพเช่นไร
CV ควรประกอบด้วย

•
•
•
•
•
•

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์รวมทัง้ อีเมล
การศึกษา: รายการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ
การท�ำงาน: รายการข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ การท�ำงานของคุณ
ประสบการณ์ อื่น ๆ เช่น ความรูด้ า้ นภาษา และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
บุคคลอ้างอิง: ชื่อของนายจ้างคนก่อน ๆ หรือบุคคลซึ่งรูจ้ ักตัวคุณเป็ นอย่างดี
พร้อมทัง้ เขียนชื่อของบุคคลอ้างอิง หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ท�ำงาน โดย
ควรสอบถามก่อนว่าคุณขอให้เขาเป็ นบุคคลอ้างอิงได้หรือไม่
ข้อมูลส่วนตัวคร่าว ๆ : ความสนใจ ครอบครัว และกิจกรรมยามว่าง

้ ๆ เกี่ยวกับงานที่เคยท�ำมาคุณมีหน้ าที่อะไรบ้าง และ
คุณสามารถเขียนระบุใน CV สัน
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของคุณด้วย ส่วนหลักฐานและใบรับรองต่าง ๆ คุณ
สามารถจัดส่งหรือยื่นเมื่อนายจ้างขอหรือเรียกตัวคุณไปสัมภาษณ์
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จดหมายสมัครงาน/จดหมายแนะน� ำตัว
ในจดหมายสมัครงาน หรือจดหมายแนะน� ำตัวนั ้น คุณควรเขียนบอกเหตุผลว่า ท�ำไม
คุณถึงสนใจสมัครงานต�ำแหน่ งนี ้ หรือกับบริษัทนี ้เป็ นพิเศษ คุณควรอธิบายด้วยเช่น
กันว่า เหตุใดคุณถึงเป็ นผู้ท่เี หมาะสมกับงานนั ้น และที่ส�ำคัญจดหมายแนะน� ำตัวนั ้น
้ ส�ำหรับงานที่คณ
เขียนขึน
ุ จะท�ำการสมัครโดยเฉพาะ จดหมายไม่ควรจะยาวจนเกินไป

การแจ้งความสนใจ
การแจ้งความสนใจ เป็ นการยื่นหรือส่งใบสมัครไปตามสถานที่ประกอบการ
โดยที่ยังไม่มีตำ� แหน่ งงานว่างให้สมัคร

การสัมภาษณ์ งาน
การสัมภาษณ์ งาน เป็ นการสนทนาที่นายจ้าง จะท�ำการสัมภาษณ์ ผู้สมัครงาน การ
สัมภาษณ์ งาน มีสิ่งส�ำคัญบางประการที่ควรพิจารณาดู ได้แก่ การอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทที่คณ
ุ สมัครนั ้นจะเป็ นประโยชน์ เพราะจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจใน
งานที่คณ
ุ สมัคร โดยคุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ เช่น ทางอินเตอร์เน็ ต นอกจากนี ้การ
แต่งกายและภาษากายก็มีความส�ำคัญเช่นกัน

ค�ำถามโดยทั่วไป
การทบทวนว่า คุณควรจะตอบค�ำถาม ในการสัมภาษณ์ อย่างไร อาจเป็ นความคิดที่ดี
ค�ำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์ งานมีดงั นี ้

•
•
•
•
•
•

ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟัง
คุณท�ำงานร่วมกันเป็ นกลุ่มได้ดห
ี รือไม่
จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร
ท�ำไมคุณถึงสมัครงานนี ้
ท�ำไมเราถึงควรจะจ้างคุณ
คุณวางแผนจะท�ำอะไรในอนาคต

สิง่ อื่น ๆ ที่ควรค�ำนี ง

•
•
•

ความประทับใจแรกเป็ นสิ่งส�ำคัญ- ตรวจดูเสือ้ ผ้าการแต่งกาย กิรยิ าท่าทาง และ
ภาพลักษณ์ ให้เรียบร้อย เมื่อคุณมาถึงสถานที่ท�ำงานนั ้นคุณควรทักทายผู้ที่		
สัมภาษณ์ คณ
ุ
จับมือ - ควรจะจับมือกับผู้ที่สัมภาษณ์ คณ
ุ เพราะเป็ นการสร้างความประทับใจ
ตรงเวลา - หากว่าคุณมาสาย อาจจะท�ำให้คณ
ุ จ่ายโอกาส

ความเท่าเทียมทางเพศ
สวีเดนมีกฎหมาย ห้ามมิ ให้ผู้วา่ จ้างเลือกปฏิบัตติ อ่ ลูกจ้าง อันเนื่ องจากความแตกต่าง
ทางเพศ นายจ้างจะต้องให้ความเท่าเทียมกัน ระหว่างหญิงและชายในที่ท�ำงาน
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ความขัดแย้งในที่ท�ำงาน
การขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้ง ในที่ท�ำงานควรมีการแก้ ไขโดยเร็วที่สุด หัวหน้ า
งานมีหน้ าที่ดแู ลให้แน่ ใจว่าความขัดแย้งต่าง ๆ ได้รบั การแก้ ไข หากคุณตกอยู่ ใน
สถานการณ์ ความขัดแย้ง คุณควรจะพูดคุยกับหัวหน้ างานของคุณ หากว่าคุณมีความ
ขัดแย้งกับหัวหน้ างานของคุณ และคุณเป็ นสมาชิกในสหภาพแรงงาน คุณจะได้รบั
ความช่วยเหลือจากทางสหภาพแรงงานของคุณ
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การเปิ ดบริษัทของตัวเอง
หากว่าคุณจะท�ำการ เปิ ดบริษัทของตัวเองในสวีเดน จ�ำเป็ นที่คณ
ุ ต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับ
การบริหารจัดการ และความรูท
้ างการเงิน คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือ และค�ำ
แนะน� ำในการเปิ ดบริษัทจากทาง ALMI และจากส�ำนั กงานจัดหางาน เป็ นต้น มีข้อมูล
มากมายเกี่ยวกับ การเปิ ดบริษัทของตัวเองบนอินเตอร์เน็ ต เช่น www.tillvaxtverket.
se

ALMI และ IFS
ALMI Företagspartner AB มีรฐั เป็ นเจ้าของ ALMI มีหน้ าที่ ในการส่งเสริมการ
เติบโตของธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยให้ความช่วยเหลือทัง้ ด้านข้อมูลข่าวสาร
และการให้เงินกู้ยืมส�ำหรับการเปิ ดบริษัทใหม่
IFS Rådgivning เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของ ALMI และจะให้ความช่วยเหลือส�ำหรับผู้
อพยพย้ายถิ่น ที่ตอ้ งการจะเปิ ดบริษัทของตัวเอง IFS ให้คำ� ปรึกษาเป็ นภาษาต่าง ๆโดย
ไม่มีคา่ ใช้จ่าย และมีอยู่ส�ำนั กงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เงินส�ำหรับการเปิ ดบริษัท
ส�ำนั กงานจัดหางาน จะให้ความช่วยเหลือแก่คณ
ุ ในด้านการเงิน ในระยะแรกที่บริษัท
ของคุณเริม่ ด�ำเนิ นการ
เงินช่วยเหลือนี ้ จะมอบให้เฉพาะกับผู้ที่มีลู่ทางที่ดี ในด�ำเนิ นธุรกิจ ส�ำนั กงานจัดหา
งานยังพิจารณาเช่นกันว่า โอกาสของความส�ำเร็จของบริษัทนั ้น ๆ มีมากน้ อยเพียงใด
ส�ำหรับการขอเงินช่วยเหลือ ในการเปิ ดบริษัทของตัวเองนั ้น คุณต้องเขียนแผนธุรกิจ
ก่อนเป็ นล�ำดับแรก ในการนี ้คณ
ุ สามารถขอรับความช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษาได้จากทาง
IFS หรือจากทางส�ำนั กงานจัดหางาน
ผู้ ให้ข้อมูลจากกรมสรรพากรพบปะ
กับทางเจ้าหน้ าที่ผู้ ให้ข้อมูลแก่
ประชาชน จากหน่ วยการเรียนรูท
้ าง
สังคมศึกษาในโกเธนเบิรก์

ภาพ : Mikael Jönsson
ภาพ: Mikael Jönsson
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การช�ำระภาษี
ระบบภาษี อากรของสวีเดนนั ้น เป็ นรากฐานแห่งการสวัสดิการสังคมของสวีเดน ด้วย
การจ่ายภาษี นี้ รัฐจึงสามารถท�ำให้ทุกคนมี โอกาสเท่า ๆ กัน ทางด้านการศึกษา และ
คุณภาพชีวติ ที่ดี ในสวีเดน ผู้ที่มีรายได้มากจะจ่ายภาษี มาก เมื่อคุณท�ำงาน เงินเดือน
ที่คณ
ุ ได้รบั ก็จะต้องจ่ายภาษี ขณะเดียวกันในจ�ำนวนเงินภาษี ที่คณ
ุ จ่ายไปได้รวมเงิน
สมทบบ�ำนาญของคุณอยู่ดว้ ย เงินสมทบนั ้นอยู่ที่ประมาณ 7 เปอร์เซนต์ของเงินเดือน
คุณ และคุณจ่ายภาษี จากรายได้อื่น ๆ ที่คณ
ุ ได้รบั อีกด้วย อาทิเช่น เงินทดแทนกรณี
เจ็บป่ วย และเงินบ�ำนาญ คุณต้องจ่ายภาษี หากว่าคุณใช้รถของที่ท�ำงาน หรือคุณได้รบั
คูปองอาหารจากที่ท�ำงาน เพื่อใช้ซือ้ อาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นที่รา้ นอาหาร นอกจาก
นั ้นคุณยังจ่ายภาษี เมื่อซือ้ สินค้าต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า ภาษี มูลค่าเพิ่ม (moms)

ภาษี มูลค่าเพิ่ม
ทุกคนจ่ายภาษี มูลค่าเพิ่ม เมื่อซือ้ สินค้าและบริการต่าง ๆ ภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของราคาสินค้าและบริการที่เราจ่าย
อัตราภาษี มูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายมีดงั นี ้

•
•
•

25 เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าและการบริการต่าง ๆ
12 เปอร์เซ็นต์ของราคาอาหาร โรงแรม และที่พักแรม
6 เปอร์เซ็นต์ของราคาค่าโดยขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น หนั งสือ หนั งสือพิมพ์
นิ ตยสาร และสินค้าบางประเภท และค่าบริการต่าง ๆ ในส่วนของงานศิลปะและ
วัฒนธรรม

การบริการบางประเภทที่ ไม่ตอ้ งจ่ายภาษี มูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น

•
•
•
•
•

การรักษาพยาบาล ทันตแพทย์ และการบริการดูแลช่วยเหลือ บุคคลทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุ
การศึกษา เช่น การศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
การบริการด้านการเงินการธนาคาร
การประกันภัย
ค่าเช่า

ภาษี สรรพสามิต
ภาษี สรรพสามิต เป็ นภาษี พิเศษสินค้าบางประเภท เช่น แอลกอฮอล์ และเบนซิน รัฐ
เป็ นผู้พิจารณาว่า สินค้าประเภทใดที่สมควรจ่าย ภาษี สรรพสามิต ส่วนใหญ่จะเป็ น
สินค้าที่เป็ นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อมหรือสุขภาพ ซึ่งรัฐต้องการให้เราลดปริมาณ
การบริ โภคสิ่งเหล่านั ้นให้น้อยลง
ตัวอย่างสินค้าคุณต้องจ่ายภาษี สรรพสามิตมีดงั นี ้

•
•
•
•

เชือ้ เพลิง (เบนซิน น� ้ำมัน ถ่านหิน แก๊ส)
ไฟฟ้ า
แอลกอฮอล์
ยาสูบ
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผู้ท่ท
ี �ำงานและผู้เป็ นเจ้าของกิจการ ควรจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ได้แก่ เงินสมทบนายจ้าง เงินสมทบส�ำหรับผู้ประกันตนที่เป็ น
เจ้าของกิจการ และเงินสมทบบ�ำนาญทั่วไป นายจ้างจะออกเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมให้ลูกจ้างของตน ส่วนผู้เป็ นเจ้าของกิจการ จะจ่ายเงินสมทบอาชีพอิสระ

คุณจ่ายเงินภาษี สรรพสามิตน� ้ำมัน
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การลงทะเบียนราษฎร์
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในสวีเดน เป็ นผู้มีชื่อในทะเบียนราษฏร์ หมายความว่า เขาเหล่านั ้น
ได้ท�ำการลงทะเบียน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ กับทางกรมสรรพากร ผู้มีชื่อใน
ทะเบียนราษฏร์ของสวีเดน จะได้รบั เลขประจ�ำตัว ซึ่งเลขประจ�ำตัวนั ้น มีเพื่อให้หน่ วย
งานรัฐระบุตวั คุณได้นั่นเอง
การมีช่ือในทะเบียนราษฏร์ ในเขตที่คณ
ุ อาศัยอยู่มีความส�ำคัญ เพราะว่าคุณจะต้องจ่าย
ภาษี ให้เทศบาล ที่คณ
ุ ลงทะเบียนราษฏร์ ไว้ หากว่าคุณย้ายที่อยู่หรือว่ามีบุตร คุณควร
แจ้งต่อกรมสรรพากร

ใบรับรองทะเบียนราษฏร์
ใบรับรองทะเบียนราษฎร์ (personbevis) เป็ นเอกสารซึ่งแสดงว่า คุณได้ท�ำการลง
ทะเบียน (การมีชื่อในทะเบียนราษฏร์) กับทางกรมสรรพากรแล้ว คุณจ�ำเป็ นต้องใช้ ใบ
รับรองทะเบียนราษฎร์ ในกรณี ตา่ ง ๆ เช่น เมื่อคุณยื่นเรือ่ งขอเงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่
อาศัย ต่อส�ำนั กงานประกันสังคม และเมื่อคุณต้องการท�ำใบขับขี่ เป็ นต้น
หากว่าคุณต้องการขอ ใบรับรองทะเบียนราษฎร์ คุณสามารถส่งค�ำขอไปที่เว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร หรือว่าไปติดต่อขอบริการได้ ที่ส�ำนั กงานของกรมสรรพากร

บัตรประจ�ำตัว
ผู้มีช่ืออยู่ ในทะเบียนราษฏร์ ในสวีเดน และมีอายุครบ 13 ปี บริบูรณ์ สามารถขอท�ำบัตร
ประจ�ำตัว หรือ id-kort ได้กับทางกรมสรรพากร บัตรประชาชนมีอายุการใช้งานได้ 5 ปี
ขัน
้ ตอนการขอท�ำบัตรประจ�ำตัวมีดงั นี ้
1. ก่อนที่จะไปยังหน่ วยบริการของกรมสรรพากร คุณควรจะจ่ายค่าธรรมเนี ยมท�ำบัตร
ประจ�ำตัว 400 โครนสวีเดนให้เรียบร้อย โดยคุณจ่ายไปยังบัญชีกรมสรรพากรที่
bankgiro หรือ plusgiro (bankgiro 389-0100 หรือ plusgiro 50 40 62-1) เก็บใบ
เสร็จไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้ าที่เมื่อคุณยื่นค�ำร้อง
2. ไปยังหน่ วยบริการของกรมสรรพากร หากว่าคุณมีอายุตำ�่ กว่า 18 ปี คุณต้องมีผู้
ปกครองตามกฎหมายไปด้วย ผู้ปกครองตามกฎหมาย คือ บุคคลมีหน้ าที่รบั ผิด
ชอบเด็กที่อายุตำ�่ กว่า 18 ปี โดยชอบด้วยกฎหมาย

บัตรประจ�ำตัว

โดยคุณต้องแสดงตัวว่า คุณคือใครต่อหน่ วยบริการของกรมสรรพากร การแสดงตัวอาจ
ท�ำได้โดย 2 วิธดี ังนี ้

•
•

แสดงเอกสารประจ�ำตัว หรือ
น� ำบุคคลซึ่งสามารถรับรองว่าคุณเป็ นใครไปด้วย
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เอกสารประจ�ำตัวที่ ได้รบ
ั การรับรอง
เอกสารประจ�ำตัวที่ ได้รบั การรับรองมีดงั นี ้

•
•
•
•
•
•
•
•

บัตรประจ�ำตัวที่ออกให้ โดยกรมสรรพากร
ใบขับขี่ของสวีเดน
บัตรประจ�ำตัวที่มีเครือ่ งหมาย SIS ที่ออกให้ โดยทางธนาคาร หน่ วยบริการ
การเงินของสวีเดน หรือหน่ วยงานของรัฐ
บัตรประจ�ำต�ำแหน่ งที่ออกให้ โดยหน่ วยงานของรัฐ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนสวีเดน
หนั งสือเดินทางต่างประเทศของสวีเดน มีหน้ าปกสีแดงสีเลือดหมู
หนั งสือเดินทางต่างประเทศของสหภาพยุโรป ที่ออกหลังวันที่ 1 กันยายน 2006
หนั งสือเดินทางต่างประเทศของนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ หรือลิก
เตนสไตน์ ที่ออกหลังจากวันที่ 1 กันยายน 2006

บุคคลที่สามารถให้การรับรองได้วา่ คุณคือใคร
บุคคลซึ่งสามารถรับรองได้วา่ คุณเป็ นใครนั ้น ควรเป็ นผู้ซึ่งคุณรูจ้ ักเป็ นอย่างดี บุคคล
้ ไป และสามารถแสดงเอกสารประจ�ำตัวที่ ได้รบั การ
นั ้นต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึน
้
รับรอง บุคคลนี นอาจเป็ นต้นว่า สามี/ภรรยา ผู้ปกครอง พี่สาว/น้ องสาว บุตรที่บรรลุ
นิ ตภิ าวะ บางครัง้ นายจ้างก็สามารถเป็ นผู้ ให้การรับรองได้

บุคคลที่ ไม่มีเอกสารประจ�ำตัวที่ ได้รบ
ั การรับรอง
หากว่าคุณไม่มีเอกสารประจ�ำตัว ที่ ได้รบั การรับรอง แต่มี ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ ในสวีเดน
คุณสามารถยื่นขอท�ำบัตรประจ�ำตัวได้ กรมสรรพากรจะท�ำการเปรียบเทียบชื่อ ความ
สูง รูปถ่าย ลายมือชื่อ เอกสารการเดินทาง และใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ จากข้อมูลที่ระบุใน
ค�ำร้องของคุณกับข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง

วิธีรบ
ั บัตรประจ�ำตัว
ปกติบัตรประจ�ำตัวจะเสร็จหลังจากการยื่นเรือ่ ง 2 สัปดาห์ หลังจากนั ้นคุณจะได้รบั
จดหมายซึ่งส่งไปยังที่อยู่ของคุณ โดยแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถรับบัตรประจ�ำตัวได้
จากส�ำนั กงานที่ยื่นค�ำร้องไว้
หากไม่มีการออกบัตรประจ�ำตัว อาจจะเป็ นได้วา่ คุณไม่มีเอกสารประจ�ำตัว ที่ ได้รบั การ
รับรอง ซึ่งเป็ นสาเหตุที่พบบ่อย ทัง้ นี ้อาจเป็ นไปได้ดว้ ยว่า คุณไม่มีบุคคลที่สามารถ
ยืนยันได้วา่ คุณเป็ นใคร คุณสามารถยื่นค�ำร้องเรียน ไปยังกรมสรรพากรได ้หากว่าคุณ
คิดว่าผลการอนุ มัตน
ิ ั ้นไม่ถูกต้อง

หากบัตรประจ�ำตัวของคุณสูญหาย
หากบัตรประจ�ำตัวของคุณสูญหาย คุณต้องติดต่อกับทางกรมสรรพากร แต่ถ้าหากบัตร
ประจ�ำตัวของคุณถูกขโมยคุณจะต้องแจ้งต�ำรวจเพิ่มด้วย เพื่อกันไม่ ให้คนอื่นสามารถ
ใช้บัตรประจ�ำของคุณได้

88 | สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

ภาพ: Colourbox

การประกันสังคม
การประกันสังคม คือ การรองรับและให้ความช่วยเหลือ เมื่อคุณไม่สามารถท�ำงานได้
โดยจ่ายเป็ นเงินทดแทนรายได้ ที่คณ
ุ สูญเสียไป อาทิเช่น เงินทดแทน ส�ำหรับผู้ปกครอง
ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ส�ำนั กงานประกันสังคม มีหน้ าที่พิจารณาว่า ผู้ ใดมีสิทธิ์ ได้รบั เงิน
ประกันสังคม ส�ำนั กงานประกันสังคม เป็ นหน่ วยงานของรัฐและยังมีหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ล
เบิกจ่ายเงินต่าง ๆ อีกด้วย
ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างที่ส�่ ำนั กงานประกันสังคมเบิกจ่ายส�ำหรับกรณี ตา่ ง ๆ

ที่อยู่อาศัย
เงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่อาศัย: ถ้าหากคุณเป็ นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี ผู้เกษี ยณ
ทหารเกณฑ์ หรือว่ามีบุตร คุณจะมีสิทธิ์ ได้รบั เงินช่วยค่าเช่า

ส�ำหรับผู้ปกครอง

•
•

เงินทดแทนกรณี ตงั ้ ครรภ์: หากคุณก�ำลังตัง้ ครรภ์ คุณสามารถขอรับเงินทดแทนนี ้
ได้ หากงานของคุณเป็ นงานหนั กที่เกินไป และไม่สามารถย้ายไปท�ำหน้ าที่อื่นได้
คุณสามารถร้องขอเงินช่วยเหลือนี ้ ได้
เงินทดแทนส�ำหรับผู้ปกครอง และ เงินทดแทนชั่วคราวส�ำหรับผู้ปกครอง: คุณมี
สิทธิ์ ได้รบั เงินทดแทนนี ้กรณี อยู่บ้านเลีย้ งดูบุตรเป็ นเวลา 480 วัน คุณมีสิทธิ์เช่น
กันในกรณี อยู่ดแู ลบุตรที่ป่วย
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หากคุณเจ็บป่ วย

•
•

เงินทดแทนกรณี ลาป่ วย: คุณมีสิทธิ์ ได้รบั เงินจากส�ำนั กงานประกันสังคม ในกรณี
ที่คณ
ุ ป่ วยและไม่สามารถท�ำงานได้
เงินทดแทนกรณี เกษี ยณเนื่ องจากความเจ็บป่ วย หรือ เงินทดแทนกิจกรรม:
หากว่าคุณไม่สามารถท�ำงานได้เต็มเวลา เพราะความเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ หรือ
ทุพพลภาพ

หากคุณอยู่รว่ มกับบุคคลทุพพลภาพ

•
•

รับเงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ: หากว่าคุณป่ วยเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน หรือ
หากว่าคุณเป็ นทุพพลภาพ คุณสามารถรับเงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพได้
เงินสงเคราะห์เพื่อดูแลบุตร: ส�ำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรทุพพลภาพ

การทันตกรรม
การประกันทันตกรรม หมายความว่า คุณไม่จ�ำเป็ นต้องจ่ายค่าทันตกรรมเองเต็มราคา
เมื่อคุณเข้ารับการรักษา คุณจ่ายเพียงในส่วนของค่าธรรมเนี ยม และส�ำนั กงานประกัน
สังคมจะจ่ายในส่วนที่เหลือ

การติดต่อกับทางส�ำนั กงานประกันสังคม
ส�ำนั กงานงานประกันสังคม มีหน่ วยบริการซึ่งคุณสามารถไปติดต่อได้ หากว่าคุณ
ต้องการสอบถามใด ๆ บางครัง้ คุณต้องท�ำการนั ดหมายเวลาก่อน คุณสามารถอ่านเพิ่ม
เติมได้ที่ www.forsakringskassan.se
หากว่าคุณคิดว่าส�ำนั กงานประกันสังคม พิจารณาจ่ายเงินไม่ถูกต้องคุณสามารถร้อง
เรียนได้ การร้องเรียนควรเป็ นลายลักษณ์ อักษรและต้องท�ำภายใน 2 เดือนหลังจากที่ ได้
ออกผลการอนุ มัติ
โดยเขียนค�ำร้องเรียนไปที่ศาลปกครอง แต่ส่งจดหมายค�ำร้องเรียนนั ้น ไปที่ส�ำนั กงาน
ประกันสังคมก่อน เพื่อให้ส�ำนั กงานประกันสังคม มี โอกาสเปลี่ยนแปลงแก้ ไขผลการ
อนุ มัตขิ องตน หากส�ำนั กงานประกันสังคมไม่เปลี่ยนผลการอนุ มัติ ค�ำร้องเรียนนั ้นก็จะ
ส่งต่อไปยังศาลปกครอง
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โอกาสต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่ ในสวีเดนมีมากมาย

ภาพ: Colourbox

การศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่
การแนะแนวการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา เป็ นหน่ วยงานที่ผู้ ใหญ่สามารถขอรับค�ำแนะน� ำ เกี่ยวกับ
หลักสูตร และการท�ำงานในอาชีพต่าง ๆ ได้ ส่วนมากการแนะแนวการศึกษา จะมีอยู่
ตามโรงเรียนศึกษาผู้ ใหญ่ ในขตเทศบาลของคุณ ติดต่อทางเทศบาลของคุณเพื่อรับ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถรับความช่วยเหลือในเรือ่ งต่อไปนี ้

•
•
•
•
•

การขอใบรายงานผลการศึกษา
การสมัครเรียนหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ ในการรับเข้าเรียน ส�ำหรับหลักสูตรหรือรายวิชาใด ๆ
การปรึกษาพูดคุยกับครูอาจารย์เกี่ยวกับ ระดับความรูภ้ าษาสวีเดนของคุณ
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษา
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ภาพ: Colourbox

ศูนย์แนะแนว
หากว่าคุณมีอายุตำ�่ กว่า 20 ปี คุณสามารถรับความช่วยเหลือ ด้านแนะแนวการศึกษา
ได้ที่ศน
ู ย์แนะแนว
คุณขอรับความช่วยเหลือจากที่น่ี ได้ อาทิเช่น

•
•
•

การปรึกษาพูดคุยว่า คุณต้องการเลือกหลักสูตรหรืออาชีพใด
การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพการงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ

การแนะแนวการศึกษาเมื่อคุณก�ำลังศึกษาเล่าเรียน
หากคุณเป็ นนั กเรียนนั กศึกษา จะมีนักแนะแนว ที่คณ
ุ สามารถติดต่อพูดคุยได้ เมื่อคุณ
่
มีปัญหาเกียวกับการเรียน โดยจะมีนักแนะแนวประจ�ำแต่ละโรงเรียน

ภาษาสวี เดนส� ำ หรั บคนต่ า งชาติ - Sfi
้ ฐาน ส�ำหรับผู้ ใหญ่ซึ่งไม่ ได้ ใช้ ภาษา
หลักสูตร Sfi เป็ นการศึกษาภาษาสวีเดนขัน
้ พืน
สวีเดนเป็ นภาษาแม่ คุณสามารถเรียนหลักสูตร Sfi แบบเต็มเวลาหรือแบบครึง่ เวลาได้
และไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ
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Sfi ในเขตเทศบาลของคุณ
คุณมีสิทธิ์จะเรียนหลักสูตร Sfi ได้ ในปี ที่คณ
ุ จะมีอายุครบ 16 ปี หลายคนทีอ่ ายุน้อยกว่า
20 ปี จะได้เรียนหลักสูตรนี ้ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแทน ในครัง้ แรกที่
คุณสมัครเรียน คุณควรจะน� ำใบรับรองทะเบียนราษฏร์จากกรมสรรพากร พร้อมกับบัตร
ประจ�ำตัว หรือ ใบขับขี่ หรือ หนั งสือเดินทาง ไปยื่นด้วย

โรงเรียนการศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่ - Komvux
Komvux เป็ นโรงเรียนที่ผู้ ใหญ่สามารถเข้าเรียนได้ เหมือนกับโรงเรียนภาคบังคับ และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Komvux ยังมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่คณ
ุ สามารถเเรียนต่อ
ได้หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำหรับผู้ท่ยี ังไม่ ได้เรียน ในระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมี
สิทธิ์ ได้เรียนที่ Komvux หากว่าคุณเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Komvux แล้ว
คุณสามารถสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
การศึกษาที่ Komvux จะมีการเรียนการสอนที่เร็วกว่า การศึกษาในภาคบังคับ และ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป คุณต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่า คุณจะวางแผนการเรียน
ของคุณอย่างไร คุณสามารถเลือกเรียนภาคกลางวันหรือภาคค�ำ่ ก็ ได้
้ แต่คณ
การศึกษาที่มัธยมศึกษาตอนปลาย จะไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน
ุ ต้องจ่ายค่า
หนั งสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จ�ำเป็ นเอง
หากว่าคุณมีอายุเกินกว่า 20 ปี และเรียนอย่างน้ อย 50 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถยื่นขอเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กับทางคณะกรรมการกลางกองทุนเพื่อ
การศึกษา (CSN)

้ ฐาน
การศึกษาผู้ ใหญ่ขัน
้ พืน
หากว่าคุณไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ในระดับเทียบเท่ากับ การศึกษาภาคบังคับของสวีเดน คุณ
้ ฐานได้ โดยคุณจ�ำเป็ นต้องมี ใบ
สามารถเข้าเรียน ในโรงเรียนการศึกษาผู้ ใหญ่ขน
ั ้ พืน
รายงานผลการศึกษาจาก Sfi ระดับ D เพื่อที่จะเรียนต่อ ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ของสวีเดน

การศึกษาผู้ ใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หากว่าคุณไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ในระดับเทียบเท่ากับ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของ
สวีเดน คุณสามารถเรียนในหลักสูตร การศึกษาผู้ ใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
โดยคุณต้องเรียนภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง (SAS) ในระดับเบือ้ งต้น (SAS G) จบ
ก่อนเพื่อที่คณ
ุ จะสามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาเพิ่มเติม
การศึกษาเพิ่มเติม เป็ นหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ที่คณ
ุ จะได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพ
่
่
ใดอาชีพหนี ง โดยทีคณ
ุ ต้องผ่านการเรียนทัง้ ระดับ SAS G และมีความรูท
้ ี่เทียบเท่ากับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสวีเดน
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การศึกษาผู้ ใหญ่สำ� หรับผู้มีพัฒนาการบกพร่องทางสติปัญญา
การศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่ เช่นผู้มีพัฒนาการบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ภาษา
สวีเดนเรียกว่า särvux

วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน เป็ นวิทยาลัยส�ำหรับนั กศึกษาที่เป็ นผู้ ใหญ่ วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งจะ
ให้นักศึกษาพักอาศัยอยู่ ได้ ในระหว่างที่เรียน วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรต่าง ๆ ให้คณ
ุ
เลือกเรียน

•

•
•
•

หลักสูตรทั่วไป
คุณสามารถเรียนหลักสูตรนี ้ แทนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใน
้ อยู่กับว่าความ
บางครัง้ การศึกษาภาคบังคับ โดยคุณสามารถเรียนได้ถึง 4 ปี ขึน
รูค้ ณ
ุ เดิมที่คณ
ุ มี การเรียนของที่นี่ จะเป็ นแบบบรรยากาศสบาย ๆ กว่าที่ Komvux
หลักสูตรพิเศษ
หลักสูตรแบบวิชาพิเศษ ตัวอย่างเช่น วิชาชีพพิเศษ หรือ ดนตรี
หลักสูตรอื่น ๆ
้ ๆ หรือ หลักสูตรภาคฤดูรอ้ น
ตัวอย่างเช่น หลักสูตรสัน
ภาษาสวีเดนส�ำหรับต่างชาติ
วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตร Sfi ด้วยเช่นกัน

วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง จะพิจารณาว่าผู้ ใดสามารถเข้าเรียนที่น่ี ได้ วิทยาลัยชุมชนจะ
มีระบบการวัดผลการเรียนของตัวเอง การศึกษาเล่าเรียนของวิทยาลัยชุมชนนี ้ จะช่วยให้
้ ฐานความรู้ ในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา นั่ นหมายความ
คุณมีคณ
ุ สมบัตแิ ละพืน
ว่า คุณมีคณ
ุ วุฒิตามที่ก�ำหนด เพื่อการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง (YH-utbildning) เป็ นทางเลือกหนึ่ งแทนการศึกษา
ต่อ ในระดับอุดมศึกษาที่ ใช้นานกว่า ในระหว่างที่ศึกษานั กเรียน จะได้ตดิ ต่อกับบริษัท
ผู้ประกอบการมากมายผ่านทางการฝึ กงาน ซึ่งจะป็ นการท�ำให้ง่ายต่อการได้งานท�ำ หลัง
จากส�ำเร็จการศึกษา
หากว่าคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YH-utbildning คุณสามารถติดต่อได้ที่
ส�ำนั กงานอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง www.yhmyndigheten.se
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อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพ
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพ (KY-utbildning) ใช้เวลาเรียนระหว่าง 1 ถึง 3 ปี นั กเรียน
จะได้ฝึกงาน และได้ตดิ ต่อกับบริษัทเป็ นจ�ำนวนมาก อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพยังคงมี
จนถึงปี 2013

การฝึ กอบรมเพิ่มเติม
การฝึ กอบรมเพิ่มเติม (KU-utbildning) เป็ นการจัดการเรียนการสอนกันเองโดย
เอกชน บางหลักสูตรจะเทียบเท่ากับ ระดับการศึกษามัธยมปลาย และบางหลักสูตร
จะสูงกว่าระดับการศึกษามัธยมปลาย โดยมีหลักสูตรหลายด้าน เช่น ศิลปะ แฟชั่น
ออกแบบ การบิน หัตถกรรมหรืองานประดิษฐ์ รวมถึงสุขภาพและผิวพรรณ หลาย
้ ฐานความพร้อม เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือไม่ก็
หลักสูตรจะเป็ นการปูพืน
เป็ นหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษา

เกณฑ์ ในการรั บ เข้ า เรี ย นส� ำ หรั บ YH หรื อ KY
ในการทีค่ ณ
ุ จะสามารถเข้าเรียน ในหลักสูตรของ YH หรือ KY ได้นั้นคุณจะต้องมี
้ ฐานของ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นั่ นหมายความว่า คุณต้องมี
คุณสมบัตขิ ัน
้ พืน
ทักษะและความรูท
้ งั ้ หมดตามที่ก�ำหนด เพื่อที่จะสามารถเรียนต่อ ในระดับอุดมศึกษา
ได้

อาคารหลักของมหาวิทยาลัย Göteborg
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ระดับอุดมศึกษา
ในสวีเดนมีหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ทัง้ ที่เป็ นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ความแตก
ต่างคือ มหาวิทยาลัยนั ้นต้องมีหลักสูตรปริญญาเอก
การศึกษาที่วท
ิ ยาลัยและมหาวิทยาลัย จะมีจ�ำนวนหน่ วยกิตและวุตปิ ริญญาเหมือน ๆ
กัน ในแต่ละมณฑล จะมีวท
ิ ยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอยู่อย่างน้ อยหนึ่ งแห่ง

หลักสูตร หรือ รายวิชาแยก
หลักสูตรหนึ่ ง ๆ จะประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ อันน� ำไปสู่วฒ
ุ ิปริญญาตามล�ำดับ
วุฒิปริญญานั ้น หมายความว่า การสอบผ่านเกณฑ์ทงั ้ หมด และจบหลักสูตร โดย
คุณจะต้องลงเรียน ในรายวิชาที่ก�ำหนดส่วนใหญ่ ของหลักสูตรให้ครบ อย่างไรก็ดจี ะ
มีบางรายวิชาที่คณ
ุ สามารถเลือกเรียนได้ เพื่อได้วฒ
ุ ิปริญญาสาขา อาทิ แพทย์ศาตร์
สังคมศาสตร์ นิ ตศิ าสตร์ หรือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิศวกรรม คุณจะต้องลงเรียน
ให้ครบทัง้ หมดทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรก�ำหนด หากว่าคุณเรียนรายวิชาแยก คุณจะ
ได้เลือกรายวิชาต่าง ๆ และจัดล�ำดับในการเรียนเอง การศึกษาแบบเต็มเวลา ในระดับ
อุดมศึกษาจะเรียน 60 หน่ วยกิตต่อปี

เกณฑ์ ในการรับเข้าเรียนส�ำหรับระดับอุดมศึกษา
เพื่อที่จะสามารถเรียนหลักสูตรเบือ้ งต้น ในระดับอุดมศึกษาได้ คุณจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
้
และพืนฐานความรู้ บางครัง้ ก็จ�ำเป็ นต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะด้วย นั่ นหมายความว่า คุณ
ต้องผ่านการศึกษาบางรายวิชา เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในบางหลักสูตร
้ ฐานความรูข้ องผู้สมัครมีดงั นี ้
คุณสมบัตแิ ละพืน

•

ได้รบั ใบรับรองส�ำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์อย่างน้ อย 90 เปอร์เซ็นต์
ได้รบั ใบรับรองส�ำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนการศึกษาผู้ ใหญ่ระดับมัธยมตอน
ปลาย และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์อย่างน้ อย 90 เปอร์เซ็นต์
มีวฒ
ุ ิการศึกษาของสวีเดน หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่าระดับ
มัธยมการศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาผู้ ใหญ่ระดับมัธยมตอนปลาย ของสวีเดน
ยกตัวอย่างเช่น ใบรายงานผลการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
ได้รบั ความรูแ้ ละทักษะเป็ นวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือการศึกษาผู้ ใหญ่ระดับมัธยมตอนปลาย ของสวีเดน
้ ฐานความรูจ้ ากประเทศเดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ไอซ์แลนด์ หรือ
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละพืน
นอร์เวย์
ได้รบั ทักษะและความรูจ้ ากการศึกษาในสวีเดน หรือต่างประเทศ หรือมี
ประสบการณ์ การฝึ กงาน เพื่อที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรเบือ้ งต้นของระดับ		
อุดมศึกษา
คุณสมบัตเิ ฉพาะ อาจจะก�ำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่หลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัตเิ ฉพาะที่ก�ำหนด จะมีอยู่ตามวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่เปิ ดสอนหลักสูตร
นั ้น ๆ

•
•
•
•
•
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ค่าใช้จ่ายส�ำหรับระดับอุดมศึกษา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด จะไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ โดยมีเพียงแค่คา่ หนั งสือ
และเอกสารอื่น ๆ ที่คณ
ุ ต้องจ่ายเอง หากว่าคุณเรียนแบบครึง่ เวลา นั่ นคือ 50
เปอร์เซ็นต์ ทัง้ นี ้คณ
ุ มีสิทธิ์ท่จี ะ ยื่นเรือ่ งขอเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา หรือเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาจากทาง CSN

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถอ่านเพิม่ เติม เกีย่ วกับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็ นภาษาต่าง ๆ ได้จาก
หนั งสือ ”Att studera på högskolan” และที่ www.studera.nu.

การประเมิน
การประเมิน หมายถึง การเปรียบเทียบค่าของสิ่งหนึ่ งสิ่งใด ซึ่งวัดค่าที่แน่ นอนได้ยาก
เมื่อมีการเทียบวุฒิการศึกษา หรือว่าความรูเ้ ฉพาะเชิงวิชาชีพ จะเรียกว่า การประเมิน
ในการประเมินนั ้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในบางส่วน ที่คณ
ุ มีความรูแ้ ละมี
้
ทักษะอยู่แล้ว และจากประเมินนี คุณสามารถเรียนข้ามในบางรายวิชา และส�ำเร็จการ
้ ด้วย
ศึกษาได้เร็วขึน

ประเมินเทียบระดับการศึกษา/การเทียบวุฒิการศึกษาจากต่าง
ประเทศ
หากว่าคุณส�ำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ คุณสามารถขอให้มีการ
เทียบวุฒิการศึกษาของคุณจาก Högskoleverket (ส�ำนั กงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ)
www.hsv.se
หากว่าคุณมีวฒ
ุ ิการศึกษา ในระดับมัธยมปลายจากต่างประเทศ ทางส�ำนั กบริการ
้
อุดมศึกษา หรือ VHS จะเป็ นผู้ดำ� เนิ นการเทียบวุฒิ โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน
www.vhs.se

การแปลวุฒิการศึกษาจากต่างประเทส
หากคุณมีวฒ
ุ ิการศึกษาจากต่างประเทศ และต้องการเทียบวุฒิ คุณต้องจัดการแปลวุฒิ
การศึกษานั ้น เป็ นภาษาสวีเดนก่อน หากคุณมีวฒ
ุ ิการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ฝรัง่ เศส
เยอรมัน สเปน หรือเป็ นภาษาในกลุ่มประเทศนอร์ดกิ ก็ ไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำการแปล การ
แปลนั ้นต้องท�ำโดยนั กแปลผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนั กงานจัดหางานสามารถช่วยคุณได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.arbetsformedlingen.se

การประเมินความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
คุณสามารถได้รบั ความช่วยเหลือ ในการประเมินความรู้ ได้เช่นกัน โดยคุณจะได้รบั การ
ประเมินความรูเ้ ชิงวิชาชีพ นั่ นคือ การประเมินทักษะและความรูด้ ว้ ยวิธี การพูดคุยและ
ทดสอบในเชิงปฏิบัติ
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เอกสารรวมรวมประวัติทางการศึกษาและการท�ำงาน
เอกสารรวมรวมประวัตท
ิ างการศึกษาและการท�ำงาน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลของ
คุณทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท�ำงาน การศึกษา และประสบการณ์ ที่ส�ำคัญอื่น ๆ
หากว่าคุณเป็ นผู้ลภี ้ ัยหรือผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน คุณสามารถรับความช่วยเหลือได้จาก
ส�ำนั กงานจัดหางานการศึกษาผู้ ใหญ่ หรือจากนายจ้าง เพื่อประเมินความรูเ้ ชิงวิชาชีพที่
คุณได้รบั จากประเทศบ้านเกิดของคุณ

เงินทุนการศึกษา
เงินทุนการศึกษาเป็ นเงินกู้ยืมหรือเงินช่วยเหลือ ซึ่งคุณสามารถได้รบั เมื่อคุณ
ศึกษาเล่าเรียน คุณสามารถได้รบั เงินทุนการศึกษา หากการเป็ นนั กศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหลักสูตรบางสาขาวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภาคการศึกษาที่คณ
ุ มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ คุณสามารถได้รบั เงินทุนการศึกษาเช่น
กัน เมื่อคุณเรียนที่วท
ิ ยาลัยชุมชน komvux หรือ โรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย อื่น ๆ
คณะกรรมการกลางกองทุนเพื่อการศึกษา หรือ CSN จะเป็ นผู้จ่ายเงินทุนการศึกษา
เมื่อคุณเข้ารับการศึกษา ถ้าคุณต้องการเลือก ที่จะขอเพียงเงินช่วยเหลืออย่างเดียว ก็
สามารถท�ำได้ หรือคุณเลือกที่จะกู้เงินเพื่อการศึกษา ในจ�ำนวนเพียงเล็กน้ อยก็ท�ำได้
เช่นกัน หากว่าคุณมีบุตร เมื่อคุณเข้ารับการศึกษา คุณจะได้รบั เงินช่วยเหลือพิเศษ
การจ่ายคืนเงินที่กู้ยืมจะเริม่ 6 เดือนหลังจากที่ คุณได้รบั เงินทุนการศึกษาครัง้ สุดท้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงินทุนการศึกษามีที่เว็บไซต์ของ CSN คือ www.csn.se
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ภาพ: Klas Eriksson

ชีวติ ยามว่างและการสมาคม
กล่าวได้วา่ ยามว่าง คือ เวลาที่คณ
ุ ว่างจากการท�ำงาน และการเรียน หลาย ๆ คน ใน
สวีเดนเข้าร่วมกับสมาคม หรือมีกิจกรรมพิเศษของตัวเองที่สนใจในยามว่าง
หากว่าคุณมีกิจกรรมในยามว่างที่สนใจเป็ นพิเศษ คุณมี โอกาสที่จะสร้างเครือข่ายให้
้ และเพิ่มช่องทางติดต่อกับผู้อื่นในสังคมสวีเดน
กว้างขึน
ส�ำหรับคุณซึ่งเป็ นผู้มาอยู่ ใหม่สวีเดน กิจกรรมในยามว่าง จะเป็ นรูปแบบหนึ่ งในการได้
้
เพื่อนใหม่ และเรียนรูภ้ าษาสวีเดนได้เร็วยิ่งขึน

ขบวนการประชาชน/ความเคลื่อนไหวภาคประชาชน
ขบวนการประชาชน คือ การที่คนกลุ่มใหญ่รว่ มกันท�ำงาน เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
เป็ นต้นว่า ขบวนการต่อต้านการดืม่ สุรา (nykterhet) หรือ ขบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ขบวนการประชาชนในสวีเดนนั ้น ได้มีมานานแล้ว ขบวนการประชาชนส่วนมาก จะ
เป็ นองค์กรที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ขบวนการประชาชนในสวีเดน เคยมีความส�ำคัญ
อย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงในยุคแรกเริม่ ของศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นการต่อสู้
้
ของหลาย ๆ องค์กรเพื่อสิทธิมนุ ษยชน และเพื่อสังคมที่เป็ นประชาธิป ไตยมากขึน
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Nykterhetsrörelsen (ขบวนการต่อต้านการดืม่ สุรา) frikyrkorörelsen (ขบวนการค
ริสตจักรเสรี) และ arbetarrörelsen (ขบวนการแรงงาน) ต่างก็เป็ นขบวนการที่มีขนาด
้ เป็ นขบวนการแรก เพื่อรณรงค์ ให้คนดืม่
ใหญ่ ขบวนการต่อต้านการดืม่ สุรา จัดตัง้ ขึน
แอลกอฮอล์ลดลง ขบวนการคริสตจักรเสรี เป็ นขบวนการของชาวคริตส์ ที่ ในอดีตเคย
ต่อสู้เพื่อให้ทุกคนได้มาซึ่ง สิทธิ ในการออกเสียงเลือกตัง้ เป็ นต้น
โดยมีหลาย ๆ ขบวนการที่ ได้ท�ำงานเพื่อรณรงค์เรียกร้อง ให้ทุกคนสามารถเรียนและได้
รับการศึกษา
ในปัจจุบันนี ้การท�ำงานของขบวนการประชาชน เป็ นไปในทางการแก้ปัญหาทางการ
เมือง อีกทัง้ ยังมีขบวนการประชาชนซึ่งบริหารโดยหน่ วยงานรัฐ ตัวอย่างเช่น กองทุน
ประกันการว่างงานหรือ a-kassan
ประเพณี การท�ำงานร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั ้น ยังคงมีการขับเคลื่อนกันอยู่ ใน
สังคมสวีเดน ดังในปัจจุบันที่หลาย ๆ สมาคมได้น�ำวิธีการนี ้มาใช้ ในการปฏิบัตงิ านด้วย
เช่นกัน

การศึกษาภาคประชาชน
การศึกษาภาคประชาชน หมายถึง การที่ผู้ ใหญ่ ได้รบั การศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ทัง้ หมดในสมาคมการศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เรียกว่า folkbildning (การศึกษาภาค
ประชาชน)
การศึกษาภาคประชาชน ได้เริม่ เติบโตมานั บเป็ นเวลากว่า 100 ปี แล้ว ด้วยการศึกษา
ภาคประชาชนนี ้ จะท�ำให้ประชากรได้มีทักษะความรู้ ที่จะน� ำไปใช้ และมีส่วนรวมใน
การท�ำงาน เพื่อสังคมแห่งประชาธิป ไตย

สมาคมการศึกษา
สมาคมการศึกษา เป็ นองค์กรหนึ่ งที่ ให้การศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่ สมาคมการศึกษาต่าง ๆ
้ ส�ำหรับผู้ ใหญ่
มีการจัด กลุ่มศึกษา หลักสูตรทางวัฒนธรรม และการอบรมอื่น ๆ ขึน
กลุ่มศึกษา (studiecirklar) เป็ นกลุ่มเรียนรูบ้ างอย่างร่วมกัน เช่น ศิลปะ ดนตรี ภาษา
หรือวัฒนธรรม ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet และ Studieförbundet
Vuxenskolan เหล่านี ้ตา่ งก็เป็ นสมาคมการศึกษา ในทุก ๆ ปี สมาคมการศึกษาจะมีกลุ่ม
ศึกษาประมาณ 300,000 กลุ่ม และมีผู้เข้าร่วมมากกว่าสองล้านราย

การสมาคม
สวีเดนให้เสรีภาพในการสมาคม ซึ่งนั บว่าเป็ นส่วนส�ำคัญของสังคมประชาธิป ไตย
เสรีภาพในการสมาคม หมายถึง สิทธิการก่อตัง้ สมาคม กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน
หรือมีพน
ื ้ เพเดียวกัน ก็สามารถจัดตัง้ สมาคมได้ โดยมีหลากหลายสมาคมต่าง ๆ ดังเช่น
สมาคมการกีฬา สมาคมวัฒนธรรมและดนตรี และ สมาคมทางศาสนา
คนในสวีเดนส่วนใหญ่ จะเป็ นสมาชิกของสมาคมสมาคมใดสมาคมหนึ่ ง หรือหลาย
สมาคม การท�ำงานให้กับสมาคมส่วนมาก มักจะไม่มีคา่ จ้างตอบแทน
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การก่อตัง้ สมาคม
ในการก่อตัง้ สมาคม จะต้องมีคณะกรรมการ คณะกรรมการจะเขียนข้อเสนอ ส�ำหรับ
การวางกฎระเบียบซึ่งจะน� ำมาใช้กับสมาคม นั่ นเรียกว่า กฎสมาคม สมาคมส่วนใหญ่จะ
จดทะเบียนกับทางกรมสรรพากร และมีหมายเลของค์กร โดยส่วนมากแล้วจะมีการเปิ ด
บัญชีธนาคารส�ำหรับสมาคมด้วย

การติดต่อกับสมาคมต่าง ๆ
หากคุณต้องการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของสมาคม จัดก่อตัง้ สมาคม หรือยื่นเรือ่ งขอเงิน
ให้สมาคมของคุณ คุณสามารถติดต่อเทศบาลของคุณได้ เทศบาลอาจมีหน่ วยงาน เช่น
แผนกงานนั นทนาการ ซึ่งเป็ นผู้ ให้ความช่วยเหลือกับทางสมาคมต่าง ๆ

สมาคมผู้อพยพย้ายถิ่น
สมาคมผู้อพยพย้ายถิ่น เป็ นสมาคมที่ดำ� เนิ นการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล ซึ่งมา
จากประเทศเดียวกัน มาพบปะกันในประเทศที่มาอยู่ ใหม่ สมาคมผู้อพยพย้ายถิ่นจัดว่า
เป็ นความช่วยเหลือมีประโยชน์ ส�ำหรับการเข้าใจสังคมใหม่ที่เพิ่งมาอยู่

สมาคมวัฒนธรรม
สมาคมวัฒนธรรมอาจถือได้วา่ เป็ นสมาคมหนึ่ งซึ่งมีความสนใจในกิจกรรม การเต้น
่
การแสดง หรือดนตรี ทัง้ ยังอาจจะเป็ นสมาคมที่รวมตั
วของบุคคลผู้มีพน
ื ้ เพทาง
ชาติพันธุ์เดียวกัน

ภาพ: Mikael Lindahl
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องค์การไม่แสวงผลก�ำไร
องค์การไม่แสวงผลก�ำไร เป็ นองค์การมีความพยายามที่จะพัฒนา และเปลี่ยนแปลง
สังคม องค์การไม่แสวงผลก�ำไรนั ้น อาจเรียกได้อีกอย่างว่า องค์การอาสาสมัคร หรือ
องค์การนอกภาครัฐ (NGOs)
องค์การดังกล่าวในสวีเดนจ�ำนวนมากที่ดำ� เนิ นงานตามสถานที่ตา่ ง ๆ ในประเทศ บาง
ส่วนก็มีอยู่ ในต่างประเทศ
ต่อไปนี ้เป็ นบางองค์การที่ ไม่แสวงผลก�ำไรในสวีเดน

•

•
•

องค์การกาชาดหรือสหพันธ์กาชาดเยาวชน
องค์การกาชาด (Röda korset) เป็ นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีอยู่ทั่วโลก 		
องค์การนี ้มีการปฏิบัตงิ านในประเทศต่าง ๆ ในบางเขตเทศบาล จะมีอาสาสมัคร
กาชาดช่วยสอนนั กเรียนท�ำการบ้าน หรือช่วยหาสมาชิกในครอบครัวที่ขาดการ
ติดต่อเมื่อคุณได้ย้ายจากมา
องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน (Rädda barnen)
องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน เป็ นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งด�ำเนิ นการด้าน
สิทธิของเด็กในสวีเดน และในประเทศอื่น ๆ
KFUM
KFUM เป็ นส่วนหนึ่ งขององค์กรระดับประเทศ YWCA-YWCA องค์การนี ้มักจะ
จัดกิจกรรมส�ำหรับเยาวชนผู้มาอยู่ ใหม่ เยาวชนและผู้น�ำ จะรวมตัวกันกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยกัน เช่น การไปชมภาพยนตร์ การทดลองเล่นกีฬาบางประเภท หรือไป
ชมละคร

สมาคมทางการเมือง
หากคุณมีความสนใจทางด้านการเมือง คุณสามารถเข้าร่วมกับพรรคการเมืองหรือว่า
องค์กรทางการเมืองอื่น ๆ ได้ โดยส่วนมากพรรคการเมืองต่าง ๆ จะมีสมาคมส�ำหรับทัง้
กลุ่มผู้ ใหญ่และกลุ่มเยาวชน

สมาคมอื่น ๆ
สมาคมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมีอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น สมาคมผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะดูแลสถานที่
อยู่อาศัยร่วมกัน สมาคมธรรมชาติและสัตว์ สมาคมสิ่งแวดล้อม หรือสมาคมทางศาสนา
และนอกจากนี ้ยังมีสมาคมผู้เกษี ยณ ซึ่งท�ำงานดูแลผลประโยชน์ ของผู้สูงอายุ เป็ นต้น

คู่มือผู้ลีภ้ ัยและการบริการที่คล้ายคลึงกัน
เทศบาลและองค์การไม่แสวงผลก�ำไรต่าง ๆ จะมีการด�ำเนิ นงานด้านความช่วยเหลือ
ส�ำหรับผู้ลภี ้ ัยที่มาอยู่ ใหม่ และผู้อพยพย้ายถิ่น ให้มีการติดต่อท�ำความรูจ้ ักกับคนสวีเดน
จุดมุ่งหมายคือ ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นและคนสวีเดน ได้พบปะกันในยามว่าง เพื่อการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กัน ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น โบว์ลิ่ง
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่อ่น
ื ๆ ที่น่าสนใจ ติดต่อสอบถามกับเทศบาลว่ามี
บริการใดบ้าง หรืออ่านได้ที่เว็บไซต์ของทางเทศบาล
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กิจกรรมยามว่างส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ศูนย์นันทนาการ
ในเทศบาลมักจะมีศน
ู ย์นันทนาการส�ำหรับเยาวชนระหว่าง 12 ถึง 16 ปี ทัง้ ยังมีศน
ู ย์
นั นทนาการ ส�ำหรับเยาวชนรุน
่ ใหญ่ดว้ ยเช่นกัน ที่ศน
ู ย์นันทนาการนี ้ เยาวชนสามารถ
่
รับชมภาพยนตร์ และพบปะเพือนฝูง บางครัง้ ก็มีการจัดหลักสูตรอบรมสอนเต้นร�ำ การ
เล่นละคร หรือการฝึ กดนตรี
ติดต่อกับทางเทศบาลของคุณ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม หรืออ่านได้ที่เว็บไซต์ของทาง
เทศบาล

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน
นอกจากศูนย์นันทนาการแล้ว เทศบาลหลายแห่งยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม
เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนี ้ อาจจะจัดที่ศน
ู ย์นันทนาการเยาวชน หรือจุดนั ดพบ
ซึ่งเป็ นที่เยาวชนสามารถพบกัน และมี โอกาสในการก่อตัง้ โครงการ หรือกลุ่ม
ต่าง ๆ ติดต่อสอบถามกับทางเทศบาล เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมพิเศษที่มี หรืออ่านได้ที่
เว็บไซต์ของทางเทศบาล

สมาคมการกีฬา
สมาคมการกีฬา มีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับเด็กและเยาวชนในสวีเดน การวิจัยได้บอก
้ และมีมุมมองเชิงบวกมากขึน
้ ใน
ว่าการที่เยาวชนเล่นกีฬาจะท�ำให้มีสุขภาพดีขึน
้
อนาคต พวกเขามีความกังวลน้ อยลง และมีเพื่อนมากขึน
อีกทัง้ การกีฬายังมีความส�ำคัญ ในการน� ำผู้คนให้มาพบกันโดยธรรมชาติ และในกติกา
เดียวกัน
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4. สิทธิและหน้ าที่
ของแต่ละบุคคล
สารบัญ
ครอบครัวและบุคคล
ความเสมอภาคของบุคคลและความเท่าเทียมกันทางเพศ
การคุม้ ครองจากการเลือกปฎิบัติ
สิทธิของเด็ก
ความรุนแรงในครอบครัว
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ครอบครัวและบุคคล
เสรีภาพส่วนบุคคล
ครอบครัวคืออะไร ค�ำตอบของค�ำถามนี ้แตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม
้ ที่ของโลกมองว่า ญาติพี่น้องหรือกลุ่มที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่นั้น
และสังคม ผู้คนในบางพืน
เป็ นส่วนหนึ่ งของครอบครัว ครอบครัวในสวีเดนส่วนมากจะมีเพียงแค่พ่อแม่ พี่น้อง
และบุตรเท่านั ้นที่นับว่าเป็ นครอบครัว
บุคคลคืออะไรนั ้น สามารถมองได้หลายแง่มุม แตกต่างกันออกไปตามแต่ละวัฒนธรรม
และสังคมด้วยเช่นกัน การมองบุคคลมีสองวิธีที่ตา่ งกัน คือ มุมมองแบบปัจเจกนิ ยม
และมุมมองแบบกลุ่มนิ ยม มุมมองแบบปัจเจกนิ ยม หมายถึง การที่คณ
ุ มองว่าบุคคล
แต่ละคนส�ำคัญกว่า กลุ่มคนมุมมองแบบกลุ่มนิ ยม หมายถึง การที่กลุ่มคนมีความ
ส�ำคัญกว่าบุคคลเพียงคนเดียว

มุมมองแบบปัจเจกนิ ยม
มุมมองแบบปัจเจกนิ ยม หมายถึง การที่แต่ละคนได้รบั การส่งเสริมให้มีความคิดและ
ทัศนะคติเป็ นของตนเอง โดยบุคคลนั ้น ๆ มองตัวเองว่าเป็ นผู้ที่รบั ผิดชอบรับผิดชอบ
ชีวติ ความสุข และอนาคตของตนเอง
เขาหรือเธอเป็ นเอกเทศ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของกลุ่ม
ในหลาย ๆ ทางแล้วสวีเดนเป็ นสังคมแบบปัจเจกนิ ยม สิ่งที่คณ
ุ กระท�ำส่งผลต่อตัวคุณ
่
่
เองมากทีสุดและไม่ ใช่ครอบครัวหรือญาติที ได้รบั ผลนั ้น

มุมมองแบบกลุ่มนิ ยม
มุมมองแบบกลุ่มนิ ยม หมายถึง ผลประโยชน์ ของกลุ่มส�ำคัญกว่าส่วนบุคคล กลุ่มที่จะ
ด�ำเนิ นไปได้ดว้ ยดีนั้น ตัวบุคคลต้องเลือกกลุ่มที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด สิ่งที่คณ
ุ กระท�ำใน
ฐานะบุคคลจะส่งผลกระทบต่อทัง้ กลุ่ม ในสังคมกลุ่มนิ ยมนั ้นส่วนมากจะมีความรูส้ ึก
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันอย่างแรงกล้า โดยบุคคลสมาชิกในกลุ่มนั ้น จะมีความรับผิด
ชอบซึ่งกันและกัน
มุมมองแบบกลุ่มนิ ยม หมายถึง การที่คนมักจะนั บรวมหลาย ๆ คนเข้าเป็ นสมาชิก
ในครอบครัว โดยมากจะนั บญาติและกลุ่มของตนเป็ นดัง่ ครอบครัว
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ความเสมอภาคของบุคคลและความเท่า
เทียมกันทางเพศ
ความเสมอภาคของบุคคล
ศัพท์คำ� ว่า jämlikhet และ jämställdhet สองค�ำนี ้มคี วามคล้ายคลึงกัน แต่มคี วามหมาย
ต่างกัน jämlikhet (ความเสมอภาคของบุคคล) คือ มนุ ษย์ทกุ คนมีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน
และได้รบั การปฎิบตั เิ หมือน ๆ กัน ค�ำว่า ความเสมอภาค มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติปี ค.ศ. 1948 ซึ่งเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับว่า มนุ ษย์ทกุ คนมีคณ
ุ ค่า
ิ ธิทจี่ ะพูดหรือคิด เชือ่ ในพระเจ้าองค์ใดก็ได้ตาม
และสิทธิเท่าเทียมกัน มนุ ษย์ทกุ คนมีสท
ิ ธิเลือกคูค่ รองตามที่ ตัวเองต้องการจะใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ย
ต้องการ และมีสท
ปฏิญญาฉบับนี ้จะให้คมุ้ ครอง ต่อมนุ ษย์ทกุ คนในโลกนี ้ ในสวีเดนมีกฎหมายหลัก 3 ฉบับ
ทีค่ มุ้ ครองสิทธิมนุ ษยชน ได้แก่ รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ รัฐ
บัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการตีพมิ พ์ และรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการแสดงออก
คุณสามารถอ่านเพิม่ เติมเกีย่ วกับ สิทธิมนุ ษยชนได้ทเี่ ว็บไซต์ของรัฐบาล www.manskligarattigheter.se คลิกตรงแถบข้อความ De mänskliga rättigheterna (สิทธิมนุ ษยชน)
ในหน้ านี ้จะมีเมนู อยูท
่ างซ้ายมือ ซึ่งคุณสามารถอ่านเนื ้อหาภาษาสวีเดนแบบอ่านง่าย

ดาวน์ โหลด Scanlife ส�ำหรับ
iPhone หรือ Android แล้ว
สแกนโค๊ดนี ้เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ โดยตรง

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=3&
module_instance=3&action=pod_show&navid=1&subnavid=
3&subnavinstance=3
ั ญายุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนขึน้
ตัง้ แต่ปี1950 ได้มกี ารบัญญัตอิ นุ สญ
่
ั ญาแห่งยุโรป
ซึงเรียกว่า อนุ สญ
ั ญานี ้เป็ นกฎหมายของสวีเดน โดยประเทศ รัฐบาล และเทศบาล
ปี 1995 เริม่ บัญญัตอิ นุ สญ
ั ญาแห่งยุโรปฉบับนี ้
จะต้องจัดให้มกี ารปฎิบตั ติ ามอนุ สญ
่ ี่ !
สแกนทีน

ผู้หญิงท�ำงานก่อสร้าง
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ความเท่าเทียมทางเพศ
ความเท่าเทียมทางเพศ เป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับ สิทธิของผู้หญิงและผู้ชาย ผู้หญิงและผู้ชาย
ควรได้รบั สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทัง้ หญิงและชายควรมีอ�ำนาจอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตัดสินใจที่ส่งผลเกี่ยวเนื่ อง ต่อทัง้ ชีวติ ตนเองและสังคม
ต้นปี ศตวรรษที่ 20 นั ้นเคยมีความแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างสิทธิของหญิงและชาย
ในสวีเดน โดยส่วนมากหญิงที่สมรสแล้ว จะเป็ นผู้ดแู ลบ้านและบุตร ผู้หญิงไม่เคยได้รบั
สิทธิ์ ในการเลือกตัง้ จนกระทั่งถึงปี 1921 ในขณะเดียวกันหญิงที่สมรสแล้ว ถือว่าบรรลุ
นิ ตภิ าวะ นั่ นหมายความว่า เธอมีสิทธิ์ ในการตัดสินใจเรือ่ งรายได้ของตนเอง เป็ นต้น
้ หลายแห่ง
ในช่วงปี 1970 มีการก่อตัง้ โรงเรียนและศูนย์นันทนาการ ส�ำหรับเด็กเพิ่มขึน
เนื่ องจากมีผู้หญิงหลายคนเริม่ ท�ำงาน และมีรายได้ของตนเอง ชายและหญิงสามารถ
แบ่งความรับผิดชอบเรือ่ งบ้านและบุตรร่วมกัน

ผู้หญิงกับการเมือง
ทุกวันนี ้ ในรัฐสภาของสวีเดน มีจ�ำนวนผู้หญิงมากพอ ๆ กับผู้ชาย ในรัฐบาลนั ้นมี
รัฐมนตรีเป็ นทัง้ ผู้หญิงและผู้ชายครึง่ ต่อครึ่ งในจ�ำนวนของผู้แทนที่ ได้รบั เลือกให้เป็ น
นั กการเมืองของเทศบาลในสวีเดนนั ้น มีประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็ นผู้หญิง (2013)

ความเท่าเทียมกันทางเพศในที่ท�ำงานและโรงเรียน
ในสวีเดนมีผู้หญิงท�ำงานจ�ำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยประมาณ
80 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 64 ปี จะท�ำงาน แต่ ในที่ท�ำงานยังไม่มี
ความเท่าเทียมกัน ผู้หญิงมักได้รบั เงินเดือนต�ำ่ กว่าผู้ชาย หัวหน้ างานที่เป็ นผู้หญิงจะมี
ไม่มากนั ก และส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ชายที่เริม่ ต้นธุรกิจของตัวเอง
กฎหมายว่าด้วยการเท่าเทียมกันทางเพศจากเมื่อปี 1991 ระบุไว้วา่ นายจ้างทุกคนที่
มีลูกจ้างอย่างน้ อย 10 คน ควรจะมีการเขียนนโยบาย ความเท่าเทียมกันทางเพศใน
ที่ท�ำงาน ตามโรงเรียนภาคบังคับ และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมี
หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งในนั ้นระบุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศเอาไว้ดว้ ย นั่ น
หมายความว่า ครูอาจารย์ควรที่จะให้ความสนใจต่อ นั กเรียนหญิงและนั กเรียนชาย ใน
ห้องเรียนอย่างเท่าเทียมกัน

ความเท่าเทียมกันในครอบครัว
ในอดีตการดูแลงานภายในบ้าน โดยมากจะเป็ นหน้ าที่ของผู้หญิง ในวันนี ้ผู้ชายส่วน
้ ผู้หญิงท�ำงานบ้านประมาณ
มากในสวีเดน มีความรับผิดชอบเรือ่ งงานบ้านมากขึน
28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้ชายท�ำงานบ้านประมาณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การท�ำงานบ้าน
หมายถึง การดูแลบุตร การจัดสวน การล้างรถ หรือการท�ำความสะอาดบ้าน และการล้าง
จาน เป็ นต้น
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การประกันผู้ปกครองท�ำให้ ทัง้ ผู้ชายและผู้หญิงอยู่บ้านกับบุตรได้ แต่ โดยส่วนมากก็ยัง
้ นั ้น
คงเป็ นผู้หญิงที่อยู่บ้านกับบุตร เพื่อให้ผู้ชายอยู่กับบ้านเลีย้ งบุตรของตนให้มากขึน
รัฐบาลได้ก�ำหนดให้มีการจ่ายโบนั ส ซึ่งหมายความว่า ผู้ปกครองคนใดที่หยุดดูแลบุตร
มากกว่าก็จะได้รบั เงินมากกว่า

กฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมกันทางเพศของสวีเดน
ความเท่าเทียมกันทางเพศ มีปรากฎอยู่ ในกฎหมายของสวีเดนหลายฉบับ กฎหมายฉบับ
ที่ส�ำคัญ คือ กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำแท้งซึ่งมีบัญญัตเิ มื่อปี 1975 นั่ นก็หมายความว่า
หากว่าผู้หญิงคนหนึ่ งตัง้ ครรภ์ เธอก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าเธอจะเก็บเด็กไว้หรือไม่
ปี 1998 มีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีซึ่งเรียกว่า kvinnofridslagen
(กฎหมายคุม้ ครองสตรี) กฎหมายนี ้ระบุวา่ การกระท�ำความรุนแรงต่อสตรี ในครอบครัว
ถือว่า เป็ นความผิดทางอาญา ซึ่งสามารถน� ำมาซึ่งโทษจ�ำคุก
อีกทัง้ ยังมีกฎหมายซึ่งเรียกว่า jämställdhetslagen (กฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมกัน
้ หลายครัง้ และเป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับ ความ
ทางเพศ) ปี 1980 กฎหมายนี ้ ได้มีการจัดท�ำขึน
เท่าเทียมกันทางเพศในที่ท�ำงาน และความเท่าเทียมทางเพศในเรือ่ งของเงินเดือน
Diskrimineringsombudsmannen (ผู้ตรวจการเพื่อความเท่าเทียม) หรือ DO เป็ นผู้
คอยดูแลให้มีการปฎิบัตติ ามกฎหมาย
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การคุม้ ครองการเลือกปฏิบัติ
ผู้ตรวจการเพื่อความเท่าเทียม
การเลือกปฏิบตั ิ หมายถึง การทีค่ นบางคน หรือบางกลุม่ ได้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างจากผู้
่ ซึ่งมีขอ้ ห้ามไม่ให้ปฎิบตั ติ อ่ คนทีด่ อ้ ยกว่าผูอ้ น
่ื เนื่ องจาก เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ หรือ
อืน
่ อายุ พืน้ เพดัง้ เดิม ความพิการ หรือ
การแสดงออกทางเพศ ศาสนาหรือความเชือ่ อย่างอืน
รสนิ ยมทางเพศ
ผูต้ รวจการเพือ่ ความเท่าเทียม หรือ DO จะมีหน้ าทีด่ แู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกปฏิบตั ิ DO เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของรัฐทีป่ ฎิบตั ิงาน เพือ่ ให้ทกุ คนได้รบั สิทธิ
่ ำ� งานและโรงเรียนต้องมีแบบแผนหรือนโยบายที่
และโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน สถานทีท
ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ คุณสามารถติดต่อ DO ได้หากว่าคุณเป็ นผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ิ ข้อมูล
เพิม่ เติมมีทเ่ี วปไซต์ของ DO www.do.se

ผู้รกั ร่วมเพศ ผู้รกั สองเพศ และผู้แปลงเพศ
้ การ
ในสวีเดนมุมมองต่อ การมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ได้เปลี่ยนไปมากในเวลาอันสัน
มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็ นที่ยอมรับได้มากกว่าเมื่อก่อน ปัจจุบันนี ้ ได้มีกฎหมาย
คุม้ ครองผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้รกั สองเพศ และผู้แปลงเพศควรได้รบั การปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันกับผู้อ่น
ื

ภาพ: Colourbox
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การปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนในสวีเดน
สวีเดนมีเสรีภาพในการนั บถือศาสนา มาตัง้ แต่ปี 1951 เสรีภาพในการนั บถือศาสนา
หมายความว่า การที่บุคคลมีสิทธิ์ ในการเลือก นั บถือศาสนาใดก็ ได้ตามต้องการ เสรีภาพ
ในการนั บถือศาสนา นั บได้วา่ เป็ นหนึ่ งในสิทธิที่ส�ำคัญที่สุด ในกฎหมายหลักของสวีเดน
ในอนุ สัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ อาทิเช่น ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนแห่ง
สหประชาชาติ และอนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิเด็ก จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการนั บถือศาสนา รัฐต้องให้การเคารพ คุม้ ครอง และปฏิบัตงิ านร่วมกันเพื่อเสรีภาพ
ในการนั บถือศาสนา

•
•
•
•
•
•
•
•

มนุ ษย์ทุกคนควรได้รบั สิทธิ์ ในการเลือก เปลี่ยน หรือเลิกนั บถือศาสนาของตน
มนุ ษย์ทุกคนควรได้รบั สิทธิ์ ในการปฏิบัตศิ าสนกิจตามหลักศาสนาของตน 		
หมายความว่า ทุกคนมีสิทธิ์ ในการก่อตัง้ สมาคมทางศาสนา
ทุกคนมีสิทธ ิ์ในการเขียนและตีพิมพ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา
ทุกคนมีสิทธิ์ท่จี ะให้ความรูท
้ างศาสนา และเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนา
ไม่มีมนุ ษย์ผู้ ใดควรจะถูกขัดขวาง การปฏิบัตกิ ิจศาสนาหรือความเชื่อ
ไม่มีมนุ ษย์ผู้ ใดที่ควรจะ เป็ นผู้ถูกเลือกปฏิบัตเิ นื่ องด้วยของความเชื่อ
บิดามารดามีสิทธิ์ ในการอบรมตามหลักศาสนาแก่บุตรของตน ตามความเชื่อของ
บิดามารดา
นายจ้างควรจะแสดงความใจกว้างต่อ ความต้องการของลูกจ้างในการ
ปฎิบัตศิ าสนกิจ ตามความเชื่อของตนในที่ท�ำงาน
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เด็กผู้ชายเสียใจ

ภาพ: Colourbox

สิทธิเด็ก
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุ สญ
ดาวน์ โหลด Scanlife ส�ำหรับ
iPhone หรือ Android แล้ว
สแกนโค๊ดนี ้เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ โดยตรง

แทบทุกประเทศ มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ ให้ความคุม้ ครอง แก่เด็กและเยาวชน ซึ่ง
เด็กและเยาวชนของสวีเดนได้รบั การคุม้ ครอง จากกฎหมายทัง้ ในระดับสากลและระดับ
ชาติ
สวีเดนได้ลงนาม ในอนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิเด็ก อนุ สัญญานี ้ถือเป็ นกฎ
เกณฑ์ ซึ่งหลายประเทศตกลงร่วมกัน ในอนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั ้น มีกฎเกณฑ์ซึ่ง
คุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของเด็ก
เนื่ องด้วยสวีเดนได้ลงนามภายใต้อนุ สัญญานี ้ เราจึงได้ ให้สัตยาบันว่าจะบังคับใช้กฎ
เกณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศ กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่มี ใน
อนุ สัญญา เรียกว่า บทบัญญัติ อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบด้วยบทบัญญัตท
ิ งั ้ หมด
54 ข้อด้วยกัน

่ ี่ !
สแกนทีน
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ต่อไปนี ้น่ี เป็ นบทบัญญัตสิ �ำคัญที่ส�ำคัญ ๆ

•
•
•
•
•
•

เด็กสมควรที่จะได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองต่อการเลือกปฏิบัติ เด็กควรจะได้รบั การ
ปฏิบัตอิ ย่างเท่าเทียมกันคนอื่น ๆ
การตัดสินใจใด ๆ ของนั กการเมือง หน่ วยงานรัฐ และศาล สมควรที่จะค�ำนึ งถึง
ประโยชน์ สูงสุดของเด็กเป็ นส�ำคัญเสมอ
บิดามารดาและผู้ปกครอง ควรที่จะอบรมเลีย้ งดูบุตรให้สอดคล้องกับวัยและวุฒิ
ภาวะของเด็ก
เด็กมีสิทธิ์ตอ่ การมีชีวติ และการพัฒนา หมายความว่า ประเทศจะต้องคุม้ ครองเด็ก
ให้มีชีวติ รอดจากสงคราม หรือโรคภัย สิทธิ์ ในการพัฒนา หมายความว่า เด็กมีสิทธิ์
ที่จะมีชีวติ วัยเด็กที่เหมาะสม
เด็กควรมีสิทธิ์พูดตามความคิดของตน และได้รบั การรับฟัง หน่ วยงานรัฐ และศาล
ควรที่จะถามไถ่ ในสิ่งที่เด็กต้องการ
เด็กมีสิทธิ์ตอ่ ชีวติ ส่วนตัว ซึ่งอาจจะหมายความว่า บิดามารดาและผู้ปกครองไม่
ควรอ่านสมุดบันทึก หรือจดหมายของเด็ก เป็ นต้น

องค์กรเพื่อสิทธิของเด็กในสังคม - BRIS
เด็กซึ่งต้องการพูดคุยกับผู้ ใหญ่สามารถโทรศัพท์ ไปที่ Bris (องค์กรเพื่อสิทธิของเด็ก
ในสังคม) เป็ นองค์กรหนึ่ งที่ ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งก�ำลังวิตกกังวลหรือ
้ หมายเลขโทรศัพท์
ประสบปัญหา การโทรศัพท์ ไปยัง Bris ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทัง้ สิน
่
ของ Bris คือ 116 111 ทุกคนทีมีอายุตำ�่ กว่า 18 ปี สามารถโทรไปพูดคุยกับผู้ ใหญ่เกี่ยว
กับเรือ่ งอะไรก็ ได้ทงั ้ นั ้น ซึ่งโทรได้ฟรี โดยหมายเลขโทรศัพท์จากเครือ่ งที่ โทรจะไม่
แสดงให้ Bris เห็น และหากมี ใครโทรหา Bris ก็จะไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของ Bris
ในใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ดว้ ย
Bris สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ ใหญ่ ที่มีความวิตกกังวลต่อบุตรของตนด้วยเช่นกัน
ผู้ ใหญ่สามารถโทรไปหา Bris ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-150 50 50 มีรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่เว็บไซต์ www.bris.se

ความรุนแรงจากคนใกล้ชิด
ความรุนแรงในครอบครัว
ในสวีเดนห้ามมิ ให้ ใช้ความรุนแรงในบ้าน หมายความว่า ห้ามไม่ ให้ ทุบตีเด็ก สามี
้
ภรรยา หรือว่าคูค่ รองของตน แต่อย่างไรก็ตามยังมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน
บ่อยครัง้ ที่เป็ นสตรีที่ถูกทุบตีและถูกท�ำร้าย ความรุนแรงในครอบครัว อาจเป็ นความ
รุนแรงเกี่ยวกับทางด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน สิ่งของ และเพศสัมพันธ์
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ภาพ: Ida Edgrenl

การท�ำร้ายทางร่างกาย อาจเป็ นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งถูกทุบตี ดึงกระชากผม หรือ
ผลัก การท�ำร้ายทางด้านจิตใจอาจจะเป็ นการข่มขู่ การพูดข่มเหงน� ้ำใจผู้อ่น
ื หรือ
การถูกกีดกันไม่ ให้พบเพื่อน ๆ ความรุนแรงทางด้านการเงิน อาจจะเป็ นคนใกล้ชิด
ควบคุมเงินไว้ทงั ้ หมด ส่วนอีกคนไม่มีเงินเพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ ความรุนแรงเกี่ยว
กับสิ่งของก็อาจะเป็ นไปได้เช่นกัน เช่น เมื่อมี ใครท�ำลายสิ่งของที่เป็ นของคุณ ความ
รุนแรงทางเพศสัมพันธ์คอื เมื่อผู้ ใดผู้หนึ่ งพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคุณ โดยที่
คุณไม่ยินยอม

ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศ
เกียรติยศ เป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ศีลธรรม และการมีชื่อเสียงที่ดี
การรักษาเกียรติยศ หมายถึง การรักษาความเคารพนั บถือ และไม่จ�ำเป็ นต้องอับอาย
ความรุนแรงภายในครอบครัว และความรุนแรงต่อสตรี มีอยู่ ในทุกประเทศและทุก
วัฒนธรรม ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศ เป็ นความรุนแรงต่อผู้ ใดผู้หนึ่ งที่
ฝ่ าฝื นประเพณี ของกลุ่มหรือญาติพี่น้อง นั่ นเรียกว่า การใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้ องหรือ
รักษาเกียรติยศ
ส่วนมากเด็กผู้หญิงหรือเยาวชนหญิง จะเป็ นผู้ที่ ได้รบั ความเดือดร้อน จากการใช้ความ
รุนแรงเพื่อปกป้ องหรือรักษาเกียรติยศ แต่กระนั ้นเด็กผู้ชายก็สามารถได้รบั ความเดือด
ร้อนนี ้ดว้ ย ผู้รกั ร่วมเพศก็อยู่ ในกลุ่มนี ้เช่นกัน การใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้ องหรือรักษา
เกียรติยศนั ้น มักพบได้ ในสังคมที่เป็ นกลุ่มนิ ยม หรือสังคมแบบที่ผู้ชายมีอ�ำนาจเหนื อ
กว่าผู้หญิง
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การรักษาเกียรติภายในครอบครัว มีความหมายส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกัน
เกียรติส�ำหรับผู้ชายส่วนมาก จะเป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับการได้ท�ำงาน และสร้างรายได้สู่
ครอบครัว เกียรติยศของผู้หญิงเป็ นเรือ่ งที่ผูกติดกับเพศของเธอ
โดยมีทงั ้ ผู้หญิงและผู้ชายที่ ใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้ องหรือรักษาเกียรติยศ ต่อบุคคลที่
ฝ่ าฝื นประเพณี ของกลุ่มหรือครอบครัว
สวีเดนปฏิบัตติ าม ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุ ษยชน สิทธิตา่ ง ๆ เหล่านี ้เป็ น
เรือ่ งเกี่ยวกับการที่ทุกคนผู้มีอายุเกิน 18 ปี สามารถก�ำหนดชีวติ และอนาคตของตัวเอง
ได้ นั่ นหมายความว่า ทุกคนมีสิทธิ์การตัดสินใจเหนื อร่างกาย สภาพทางเพศ และการ
เลือกคูค่ รองของตนเอง

กฎหมายกล่าวไว้วา่
ความรุนแรงนั ้น มีจุดมุ่งหมายผู้ที่ ใช้ความรุนแรง ต่อบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว จะได้
รับโทษสถานหนั ก ข้อหาละเมิดกฎหมายคุม้ ครองสตรี หากเป็ นการใช้ความรุนแรงที่
ผู้ชายกระท�ำต่อผู้หญิง ส�ำหรับผู้มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดอื่น ๆ ที่ ใช้ความรุนแรง จะได้รบั
โทษสถานหนั ก ข้อหาละเมิดกฎหมายคุม้ ครองสตรี ผู้ที่ ใช้ความรุนแรงต่อผู้ ใกล้ชิดจะ
ได้รบั โทษเช่นกัน ในข้อหาท�ำร้ายร่างกายหรือข่มขู่

ความช่วยเหลือที่จะได้รบ
ั
หากว่าคุณเป็ นผู้หญิง และต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถโทรศัพท์ ไปที่ สายด่วน
คุม้ ครองสตรี (Kvinnofridslinjen) ซึ่งเปิ ดให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไม่เสียค่าใช้
จ่ายในการโทร คุณไม่จ�ำเป็ นต้องบอกชื่อของคุณเมื่อโทรไป ที่เว็บไซต์สายด่วนคุม้ ครอง
สตรีมีข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาต่าง ๆ www.kvinnofridslinjen.se หมายเลขโทรศัพท์
020-50 50 50
ศูนย์พักพิงฉุ กเฉิ นสตรี (kvinnojour) เป็ นองค์กรหนึ่ งที่ ให้ความช่วยเหลือ และให้การ
คุม้ ครองแก่สตรีและเด็ก ผู้ตกเป็ นเหยื่อของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด ศูนย์พักพิง
ฉุ กเฉิ นสตรีส่วนใหญ่ ด�ำเนิ นการโดยองค์กรที่ ไม่แสวงผลก�ำไร ด้วยความช่วยเหลือของ
อาสาสมัคร ศูนย์พักพิงฉุ กเฉิ นสตรีและส�ำหรับเด็กหญิง มีอยู่ทั่วประเทศ คุณสามารถ
อ่านเพิ่มเกี่ยวกับศูนย์พักพิงฉุ กเฉิ นต่าง ๆ ได้ที่ www.kvinnojouren.se

การค้าประเวณี และการค้ามนุ ษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
รัฐบาลสวีเดนกล่าวว่า การค้าประเวณี และการค้ามนุ ษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศเป็ น
ความรุนแรงต่อสตรี ดังนั ้นรัฐบาลจึงเลือกออกกฎหมาย ที่จะไม่เอาผิดต่อผู้ตกเป็ นเหยื่อ
การค้าประเวณี และการค้ามนุ ษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

กฎหมายกล่าวไว้วา่
กฎหมายห้ามมิ ให้ซือ้ บริการทางเพศ ในทางตรงข้ามไม่ห้ามหากจะขายบริการทางเพศ
ทัง้ นี ้กฎหมายยังห้ามมิ ให้จัดหาการซือ้ บริการทางเพศ
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การขลิบอวัยวะเพศหญิง
การขลิบอวัยวะเพศ คือ การตัดอวัยวะเพศหญิงส่วนใดส่วนหนึ่ ง การขลิบอวัยวะเพศ
ของเด็กผู้หญิงมีอยู่ ในหลายประเทศ การขลิบอวัยวะเพศหญิงเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า การ
เข้าสุหนั ตหญิง การขลิบอวัยวะเพศหญิงนี ้อาจหมายถึง การตัดอวัยวะเพศหญิงส่วนเล็ก
ๆ ทัง้ นี ้อาจหมายถึง การตัดการตัดอวัยวะเพศหญิงทัง้ หมด และเย็บปิ ดอวัยวะเพศหลัง
จากนั ้น

ความเสีย่ งต่อสุขภาพ
เด็กผู้หญิงและผู้หญิงอาจมีปัญหาหลายอย่าง หลังจากการขลิบอวัยวะเพศ หลายคนได้
รับความล�ำบากในการปัสสาวะ เพราะว่าการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะ หลายคนมีอาการ
เจ็บอวัยวะเพศและทุกข์ทรมานไปตลอดชีวติ และอาจท�ำให้เพศสัมพันธ์ของพวกเธอได้
รับผลกระทบในเชิงลบ พวกเธออาจมีปัญหากับการมีประจ�ำเดือนและการติดเชือ้ รวม
ทัง้ อาจเป็ นปัญหาเวลาพวกเธอมีจะบุตร

การท�ำงานต่อต้านการขลิบอวัยวะเพศ
ในสวีเดนมีหลายสมาคม ที่ท�ำงานต่อต้านการขลิบอวัยวะเพศ เป็ นต้นว่า สมาคมยุตกิ าร
ขลิบอวัยวะเพศหญิงแห่งชาติ หรือ RISK และสมาคมการให้ความรูท
้ างเพศแห่งชาติ
หรือ RFSU ทัง้ สองสมาคมนี ้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ การขลิบอวัยวะเพศเป็ นภาษาต่าง ๆ

กฎหมายกล่าวไว้วา่
การขลิบอวัยวะเพศเป็ นข้อห้ามในสวีเดน กฎหมายระบุไว้วา่ ไม่ ให้กระท�ำการขลิบ
อวัยวะเพศถึงแม้วา่ บุคคลนั ้นจะยินยอมก็ตาม ผู้ที่ท�ำการขลิบอวัยวะเพศหญิงจะถูก
ลงโทษจ�ำคุกโดยบุคคลผู้นั้น อาจจะได้รบั โทษในสวีเดนด้วย แม้วา่ การขลิบอวัยวะเพศ
้ ในประเทศอื่น นอกจากนี ้ ยังมีข้อห้ามมิ ให้เย็บช่องคลอดของสตรี หลัง
นั ้นจะกระท�ำขึน
จากการคลอดบุตร เป็ นต้น
ทุกคนซึ่งท�ำงานกับเด็กและเยาวชน ในสวีเดนต้องท�ำการแจ้งต่อส�ำนั กงานสวัสดิการ
สังคม หากว่าเชื่อได้วา่ มีเด็กหญิงคนใดคนหนึ่ ง ได้ถูกขลิบอวัยวะเพศ หรือว่ามีการจะ
ขลิบอวัยวะเพศ

การรักษาพยาบาลและความช่วยเหลือ
ส�ำหรับผู้หญิงที่ถูกขลิบอวัยวะเพศ
หากว่าคุณมีคำ� ถาม หรือต้องการได้รบั การรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือ คุณ
สามารถติดต่อที่ ศูนย์สุขภาพเยาวชน แผนกนรีเวช หรือแผนกสตรีประจ�ำโรงพยาบาล
ผู้หญิงหลายคนที่ ได้รบั ความช่วยเหลือ และกลับมาเป็ นปกติ ได้หลังจากเยียวยารักษา
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5. การสร้างครอบครัวและการ
เลีย้ งดูเด็กในสวีเดน
สารบัญ
การใช้ชีวติ อยู่รว่ มกันแบบต่าง ๆ
สิทธิการเลีย้ งดูบุตร/อ�ำนาจปกครองบุตร
บทบาทของผู้ปกครอง
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัว
กฎหมายสวัสดิการสังคม
การบริการดูแลเด็ก
การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
โรงเรียนและประชาธิป ไตย
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การใช้ชีวติ อยู่รว่ มกันในรูปแบบต่าง ๆ
การที่ครู่ กั อยู่รว่ มกัน และมีบุตรด้วยกันก่อนที่จะสมรส ถือเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดาใน
ประเทศสวีเดน อีกทัง้ ยังมีหลายคูท
่ ี่เลือกจะไม่สมรสกัน พวกเขาอาศัยอยู่รว่ มชายคา
เดียวกันซึ่งเรียกว่า sambo (อยู่กินกันฉั นสามีภรรยา) บางคนก็อยู่กินกับเพศเดียวกัน
เมื่อปี 2009 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการสมรส โดยอนุ ญาตให้บุคคลเพศเดียวกัน
สามารถสมรสกันได้ ตัง้ แต่นั้นมาพวกเขาก็มีสิทธิ์สมรสกันได้ ในแบบเดียวกับหญิงและ
ชาย

ความรักและเพศสัมพันธ์
มุมมองของการมองความรักและเพศสัมพันธ์ของมนุ ษย์นั้นอาจแตกต่างกันไปตาม
้ อยู่อยู่กับตัวบุคคลนั ้น ๆ ด้วย มุมมองนั ้นอาจ
แต่ละวัฒนธรรมและสังคม และอาจจะขีน
่
เปลียนแปลงไปตามช่วงชีวติ ได้เช่นกัน
ชาวสวีเดนหลายคน มีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ความรักและเพศสัมพันธ์ ส�ำหรับคน
ส่วนใหญ่เห็นว่า การอยู่รว่ มกันกับผู้ที่ตนรักหรือมีบุตรด้วยกันโดยไม่สมรสนั ้น เป็ นเรือ่ ง
ธรรมชาติ พ่อแม่คนสวีเดนส่วนใหญ่นั้น มักจะยอมให้บุตรของตนมีครู่ กั เมื่อพวกเขาโต
้ พ่อแม่ส่วนมาก มักจะอนุ ญาตให้บุตรของตนเรียนรูเ้ รือ่ ง ความรักและเพศสัมพันธ์
ขึน
ด้วยตนเอง

ชีวต
ิ คู่
การสมรส
การสมรสในสวีเดน จะกระท�ำได้ก็ตอ่ เมื่อคุณมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ในกรณี ที่อายุตำ�่
กว่า 18 ปี ทางคณะกรรมการปกครองมณฑล (Länsstyrelsen) อาจอนุ ญาตให้ท�ำการ
สมรสได้ แต่ตอ้ งมีเหตุผลอันสมควร ในประเทศอื่นนั ้น อาจจะมีกฎข้อบังคับอย่าง
อื่น แต่ โดยทั่วไปแล้ว ทางการสวีเดนจะให้การรับรอง การสมรสของคูส่ มรสต่างชาติที่
ปฎิบัตติ ามกฎหมายของสวีเดนเท่านั ้น
คุณมีสิทธิ์ท่จี ะปฎิเสธการสมรส การบังคับให้ผู้ ใดท�ำการสมรสนั ้น ถือเป็ นเรือ่ งผิด
กฎหมาย
ทางการสวีเดนไม่อาจรับรองการสมรสในต่างประเทศได้ หากผู้นั้นถูกบังคับให้สมรส
หากผู้นั้นได้ผ่านการสมรสแล้ว ก็สามารถหย่าได้ตามหลักกฎหมายของสวีเดน
ระเบียบการสมรสมีบัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายการสมรส ซึ่งระบุไว้วา่ ผู้ท่สี มรสแล้ว
ควรจะดูแลบ้าน บุตรและท�ำงานเพื่อครอบครัวอย่างดีที่สุด
ในสวีเดนนั ้น คุณสามารถสมรสในโบสถ์แบบพิธีทางศาสนา หรือจะสมรสแบบพิธี
พลเรือน (ไม่มีพิธีทางศาสนา) ก็ ได้

พิธีสมรส
พิธีสมรส เป็ นการท�ำพิธีเพื่อให้บุคคลสองคน อยู่กินเป็ นสามีภรรยากัน การสมรสจะมี
ผลตามกฎหมายต่อเมื่อได้ดำ� เนิ นการ โดยผู้มีอ�ำนาจประกอบพิธีสมรส ซึ่งอาจจะเป็ น
บาทหลวง อิหม่าม หรือเจ้าหน้ าที่ก็ ได้
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พิธีการสมรสแบบพลเรือน กระท�ำโดยผู้ที่ ได้รบั เลือกจาก คณะกรรมการปกครอง
มณฑล พิธีการสมรสแบบพลเรือนนี ้จะไม่มีพิธี ใด ๆ ทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง

อุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส
ทุกคนในสวีเดนมีสิทธิ์สมรสตามกฎหมายได้ก็ตอ่ เมื่อมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
กฎหมายข้อนี ้ จะครอบคลุมทัง้ พลเมืองสวีเดน และพลเมืองจากประเทศอื่นด้วย
กฎหมายสวีเดนห้ามมิ ให้มีการบังคับสมรส นั่ นหมายถึงว่าบุคคล ๆ นั ้นจะต้องตัดสินใจ
เองว่าอยากสมรสกับใคร
ก่อนที่คณ
ุ จะท�ำการสมรสคุณจะต้องยื่นเรือ่ ง เพื่อขอหนั งสือรับรองคุณสมบัติ ในการ
สมรส (hindersprövning) ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบว่าบุคคลนั ้น มีคณ
ุ สมบัตท
ิ ี่ ไม่ขัด
หรือไม่มีอุปสรรคใด ๆ ต่อการสมรส อุปสรรคในการสมรสตามกฎหมายของสวีเดนมี
ระบุดงั นี ้
หากบุคคลผู้นั้นมีอายุตำ�่ กว่า 18 ปี และไม่มี ใบอนุ ญาตจาก คณะกรรมการปกครอง
มณฑล
หากบุคคลผู้นั้นเป็ นญาติ ใกล้ชิดกับผู้ที่จะสมรสด้วย
หากบุคคลผู้นั้นสมรสแล้ว หรือจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ที่มีมาก่อนหน้ านี ้

•
•
•

หนั งสือรับรองคุณสมบัติ ในสมรสจะออกให้ โดยกรมสรรพากร (Skatteverket) ในเขต
้ ที่ท่คี ณ
พืน
ุ แจ้งลงทะเบียนราษฏร์ เมื่อท�ำการสมรสจะต้องน� ำหนั งสือนี ้ ไปแสดงต่อผู้มี
อ�ำนาจประกอบพิธีสมรส หนั งสือรับรอง ฯ นี ้มีอายุการใช้งานเพียง 4 เดือนเท่านั ้น ถ้า
หากคุณ หรือบุคคลที่คณ
ุ จะสมรสด้วย ไม่มีชื่อลงทะเบียนราษฏร์ ในสวีเดน ก็จะต้อง
ขอรับรองคุณสมบัติ จากประเทศตามที่บุคคลนั ้น ได้แจ้งลงทะเบียนราษฏร์ ไว้
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Sambo (คู่ครองที่อยู่กินกันฉั นสามีภรรยาโดยมิ ได้จดทะเบียนสมรส)
ผู้อาศัยอยู่รว่ มชายคาเดียวกันหรือ Sambo คือ การที่บุคคลสองคนอาศัยอยู่ดว้ ยกันโดย
ไม่ ได้สมรส ในสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดกิ ถือว่า Sambo เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
ยิ่งไปกว่านั ้นการมีบุตรโดยไม่สมรส ก็ถือเป็ นเรือ่ งปกติธรรมาดาเช่นเดียวกัน
สวีเดนมีกฎหมายเกี่ยวกับ Sambo คือ กฎหมายว่าด้วยการอยู่กินกันฉั นสามีภรรยา
(sambolagen) ซึ่งเป็ นเรือ่ งกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยที่บุคคลทัง้ สองนั ้นอาศัยอยู่ รวมถึง
สิ่งของที่ทงั ้ สองเป็ นเจ้าของร่วมกัน หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเสียชีวติ ลง อีกฝ่ ายจะมีสิทธิ
อาศัยอยู่ตอ่ ไปในที่อยู่อาศัย ซึ่งทัง้ สองเคยอยู่รว่ มกัน เขาหรือเธอยังมีสิทธิ์ครอบครอง
ข้าวของเครือ่ งใช้ ในที่อยู่อาศัยนั ้นด้วย แต่เขาหรือเธอไม่มีสิทธิ์ ใด ๆ ในมรดกของ
Sambo นั่ นหมายความว่า บุคคลนั ้นไม่มีสิทธิ์รบั เงินมรดกของ Sambo ได้ซึ่งแตกต่าง
จากการสมรส

การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
้ ในปี 2009 หมายความว่า การ
กฎหมายรับรองการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันมีขึน
่
ิ
ทีบุคคลสองคน ผู้มีเพศเดียวกันมีสทธิ์สมรสกันได้ เหมือนกับหญิงและชาย เจ้าหน้ าที่
ผู้มีอ�ำนาจประกอบพิธีสมรสแบบพลเรือน ไม่สามารถปฏิเสธได้ หากบุคคลเพศเดียวกัน
จะท�ำการสมรสกัน แต่ผู้มีอ�ำนาจประกอบพิธีสมรสทางศาสนาอาจจะปฏิเสธได้ เช่น
บาทหลวงคริสตจักรสวีเดน เป็ นต้น

การหย่า
ในสวีเดนคุณมีสิทธิ์หย่า จากสามีหรือภรรยาของคุณได้ แม้วา่ อีกฝ่ ายจะไม่ยินยอมก็ตาม
หากคุณต้องการหย่า (หย่าขาดจากการสมรส) คุณควรติดต่อศาลแขวง (ศาล) ในเขต
เทศบาลที่คณ
ุ แจ้งลงทะเบียนราษฏร์ โดยคุณและสามี/ภรรยา สามารถยื่นค�ำร้องขอหย่า
ร่วมกันได้ ถ้าหากคุณไม่สามารถตกลงกันได้ คุณก็มีสิทธิ์ยื่นค�ำร้องขอหย่าได้ดว้ ยตัวเอง
หากคุณยื่นขอหย่าร่วมโดยที่ ไม่มีบุตรด้วยกัน ศาลแขวงก็จะออกค�ำพิพากษา (ค�ำ
ตัดสิน) ให้คณ
ุ โดยเร็วที่สุด ถ้าคุณมีบุตรด้วยกันหรือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ยินยอม ศาล
จะให้เวลาไตร่ตรอง ซึ่งหมายความว่า คุณมีเวลาในการทบทวนไตร่ตรองก่อนหย่า เวลา
ไตร่ตรองนั ้นมีก�ำหนดอย่างน้ อย 6 เดือนหรือสูงสุด 1 ปี
หลังจากหกเดือนแล้ว หากคุณยังคงต้องการหย่า คุณจะต้องติดต่อศาลแขวงด้วยตัว
้ สุดการหย่า ถ้าคุณไม่ยื่นจดหมายแจ้งว่าต้องการให้การหย่าสิน
้ สุด
เอง ซึ่งเรียกว่า การสิน
ศาลแขวงจะยกเลิกค�ำร้องของคุณ หากศาลแขวงสงสัยว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสมรสโดยถูก
บังคับ (tvångsäktenskap) ศาลเห็นชอบให้หย่าทันที โดยไม่ตอ้ งมีเวลาไตร่ตรอง
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สิทธิการเลีย้ งดูบุตร/อ�ำนาจปกครองบุตร
สิทธิการเลีย้ งดูบุตร/อ�ำนาจปกครองบุตร หมายถึง สิทธิและหน้ าที่ ในการดูแลบุตร ซึ่ง
บุตรจะได้รบั การดูแลจนกว่าจะครบอายุ 18 ปี บริบูรณ์
สิทธิเลีย้ งดูบุตร/อ�ำนาจปกครองบุตรร่วมกัน หมายถึง พ่อและแม่ทงั ้ สองมีหน้ าที่รบั
ผิดชอบต่อบุตรตามกฎหมาย และต้องตัดสินใจในเรือ่ งของบุตรร่วมกัน พ่อแม่ทงั ้ สอง
จะต้องท�ำหน้ าที่รบั ผิดชอบร่วมกัน แม้ ไม่ ได้อาศัยอยู่ดว้ ยกัน หากท่านเป็ นผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์เช่นกัน ที่จะรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับบุตรของคุณ นั่ นหมายความ
ว่า คุณมีสิทธิ์ท่จี ะรับรูเ้ รือ่ งต่าง ๆ เกี่ยวกับบุตรของคุณได้ จากทางโรงเรียนอนุ บาล
โรงเรียน สถานพยาบาล ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม เจ้าหน้ าที่ตำ� รวจ หรือส่วนราชการ
อื่น ๆ ผู้มีอ�ำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หมายความว่า พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ ง
เท่านั ้นมีหน้ าที่ดแู ลบุตร และมีอ�ำนาจตัดสินใจเรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุตร
ถ้าหากคุณจดทะเบียนสมรส คุณจะมีสิทธิ์เลีย้ งดูบุตร หรือมีอ�ำนาจปกครองบุตรร่วม
กันโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ ได้จดทะเบียนสมรส คุณจะต้องแจ้งกับส�ำนั กงานสวัสดิการ
สังคม (socialförvaltningen) แผนกศาลครอบครัว (familjerätten) ว่าผู้ ใดเป็ นบิดา
ของเด็ก แล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมกัน
หากคุณก�ำลังจะหย่า และไม่สามารถตกลงกันได้วา่ ใครควรมีสิทธิ์ ในการปกครอง
บุตร คุณสามารถติดต่อกับศาลครอบครัว (familjerätten) ซึ่งจะช่วยคุณในการหาข้อ
ยุติ นอกจากนี ้ศาลครอบครัว ยังสามารถก�ำหนดว่าพ่อหรือแม่ฝ่ายใด จะมีสิทธิ์ ในการ
ปกครองบุตร และก�ำหนดที่อยู่บุตรได้เช่นกัน

ศูนย์อนามัยมารดา MVC
ศูนย์อนามัยมารดา (Mödravårdscentralen) หรือ MVC เป็ นคลินิกส�ำหรับ เช่น สตรีมี
ครรภ์ คุณสามารถไปที่ MVC เพื่อตรวจสอบสุขภาพของเด็กในครรภ์ และของคุณเอง
ได้ตลอดระยะการตัง้ ครรภ์ ซึ่งไม่ตอ้ งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ MVC จะมีการจัดนั ดอบรม ซึ่ง
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัง้ ครรภ์ การคลอด และการให้นมบุตร เป็ นเรือ่ งธรรมดาที่คณ
ุ
พ่อจะเข้าร่วมอบรม รวมทัง้ อยู่ดว้ ยตอนคลอด

ภาพ: Maria Nobel
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ศูนย์อนามัยเด็ก BVC
ศูนย์อนามัยเด็ก (Barnavårdscentralen) หรือ BVC จะให้บริการความช่วยเหลือต่าง
ๆ แก่พ่อแม่ ที่ BVC คุณได้รบั ค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร การให้นม อาหาร
และโรคภัย ทันทีที่คณ
ุ กลับมาบ้านหลังจากคลอดคุณสามารถติดต่อ BVC ได้ดว้ ยตัว
เองเพื่อนั ดเวลาอบรมครัง้ แรก การนั ดอบรมครัง้ แรกนั ้นบางครัง้ อาจจะเป็ นที่บ้าน โดย
พยาบาลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ BVC และตรวจดูเด็ก เด็กจะได้รบั การตรวจจากแพทย์
้ เมื่อเด็กมีอายุได้หกถึงแปด
เช่นกัน การพบแพทย์ครัง้ แรกที่ BVC นั ้นมักจะเกิดขึน
สัปดาห์

การฉี ดวัคซีน
เด็กทุกคนในสวีเดนจะได้รบั วัคซีน 7 ครัง้ เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันโรคต่าง ๆ เป็ นต้นว่า โรค
โปลิ โอ โรคไอกรน โรคคอตีบ และโรคบาดทะยัก

บทบาทของพ่อแม่
สวีเดนมีกฎหมายบัญญัตห
ิ นึ่ งที่เรียกว่า föräldrabalken(ประมวลกฎหมายบิดามารดา)
โดยระบุวา่ เด็กมีสิทธิ์ ได้รบั การอุปการะเลีย้ งดู คุม้ ครองความปลอดภัยและอบรมสั่ง
สอนเป็ นอย่างดี

กฎหมายการต่อต้านการลงโทษเด็กทางร่ายกาย
ในสวีเดนห้ามมิ ให้ ใช้ความรุนแรง ในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย หมายถึง ความรุนแรงต่อร่างกายทุกรูปแบบ ความรุนแรง
ทางจิตใจ คือ การขมขู่ การท�ำให้หวาดกลัว การบังคับควบคุม หรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้อื่นทุกรูปแบบ กฎหมายนี ้ชื่อว่า anti-agalagen และมีผลบังคับใช้ ในสวีเดนนั บตัง้ แต่
ปี 1979 เป็ นต้นมา
กฎหมายห้ามใช้ความรุนแรง ต่อร่างกายทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการตีเบา ๆ ดึงผมและ
หยิกก็ถือเป็ นความรุนแรงทางรางกาย
อย่างไรก็ตามคุณสามารถดึงตัวเด็ก ให้พ้นจากสิ่งที่เป็ นอันตรายได้อย่างแน่ นอน
เป็ นต้นว่าจากเตาที่ก�ำลังร้อน หน้ าต่างที่เปิ ดอยู่ หรืออย่างอื่นที่อาจท�ำให้เด็กบาดเจ็บได้
ความรุนแรงทางจิตใจอาจจะเป็ นการข่มขู่ การท�ำให้หวาดกลัว การกีดกันหรือการกักขัง
เด็ก การกระท�ำที่กล่าวมา ถือว่าเป็ นการท�ำร้ายจิตใจและเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย
ความรุนแรงทางด้านจิตใจ ท�ำให้สูญเสียความภาคภูมิ ใจในตัวเอง และก่อผลเสียต่อ
พัฒนาการของเด็กได้มากเช่นเดียวกับความ
รุนแรงทางด้านร่างกาย

ภาพ: Jesper Svensson

122 | สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

มุมมองต่อการอบรมเลีย้ งดูเด็กในสวีเดน
้ เด็ก
ส�ำหรับพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้น การให้ความรักต่อเด็กเป็ นสิ่งส�ำคัญเหนื ออื่นใดทัง้ สิน
ทุกคนต้องการพ่อแม่และผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่ทงั ้ หลายควรจะเป็ นผู้สั่งสอนชีแ้ นะ คอยส่ง
เสริมให้ก�ำลังใจส่งเสริมและความรัก รวมทัง้ ควรจะมีการก�ำหนดขอบเขต หรือตัง้ กฎ
กติกา วิธีการที่เด็กได้รบั การอบรมนั ้น จะส่งผลส�ำคัญต่อความมั่นใจและความภาค
ภูมิ ใจในตัวเอง ยิ่งกว่านั ้นเด็กที่ ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูมาอย่างอบอุ่น จะประสบความ
้ ได้ง่ายขึน
้
ส�ำเร็จในการเรียนและชีวติ เมื่อโตขึน
มุมมองของการอบรมสั่งสอนเด็กของสวีเดน ได้เปลี่ยนไปเมื่อไม่นานนี ้เอง ซึ่งสมัยก่อน
ค่อนข้างจะเคร่งครัดมาก สมัยนี ้จะเป็ นแบบประชาธิป ไตย ทุกวันนี ้พ่อแม่ส่วนมากมัก
จะสอนให้เด็กพึ่งพาตนเอง เพื่อว่าเด็กจะได้มีความมั่นในตนเอง และการเข้ากับสังคม
ได้ดี โดยสอนให้เด็กรูจ้ ักสิทธิตา่ ง ๆ ของตัวเอง รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อตัว
เอง

ชีวต
ิ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การย้ายไปอยู่ตา่ งประเทศ เป็ นความเปลี่ยนแปลงในชีวติ ครัง้ ยิ่งใหญ่ ส�ำหรับทัง้ เด็กและ
ผู้ ใหญ่ ดังนั ้นจึงเป็ นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับพ่อแม่ท่จี ะต้องสร้าง สภาพแวดล้อมที่มั่นคง
และปลอดภัยให้กับเด็ก เพราะจะท�ำให้เด็กมี โอกาสที่ดี ในอนาคต
โดยมากพ่อแม่จะเป็ นผู้ตดั สินใจ ในการย้ายหรืออพยพครอบครัวออกจากประเทศ ทุก
คนในครอบครัวอาจเศร้าใจที่ ได้จากมา อาจเป็ นเรือ่ งยากส�ำหรับพ่อแม่ท่จี ะเข้าใจว่าเด็ก
ๆ ก็เสียใจเหมือนกัน แต่เด็กอาจจะด�ำเนิ นชีวติ ต่อไปได้ง่ายกว่าผู้ ใหญ่ ถึงแม้วา่ พวกเขา
จะมีความทรงจ�ำของตัวเอง และยังห่วงหาอาลัยถึงคนข้างหลังที่ประเทศบ้านเกิด

อยู่อุ่นใจในทัง้ สองวัฒนธรรม
เด็กส่วนใหญ่มักจะไม่อยากเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง บ่อยครัง้ ที่พวกเขาจะอยากได้
ทัง้ สองอย่าง พวกเขาอยากจะรูส้ ึกอุ่นใจ เมื่ออยู่ ในสองวัฒนธรรม นั่ นไม่ ได้หมายความ
้ เพเดิมของตัวเองทิง้ ไป แต่อาจจะหมายความถึงชีวติ ที่มี
ว่าพวกเขาเลือกที่จะตัดพืน
้ ต่างหาก
คุณค่ามากขึน

บทบาทที่เปลี่ยนไป
เมื่อย้ายมาอยู่ ใหม่ ในอีกประเทศหนึ่ ง บทบาทเดิมของคุณที่เคยมี ในครอบครัวก็อาจ
เปลี่ยนไป บทบาทในครอบครัวนั ้น อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายระหว่าง
สวีเดนและประเทศบ้านเกิด ในสวีเดนส่วนมากแล้ว ทัง้ ชายและหญิงจะร่วมกันตัดสิน
ใจในเรือ่ งที่ส�ำคัญของครอบครัว
เด็ก ๆ จะเรียนรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม และสังคมของสวีเดนได้เร็ว ผู้ ใหญ่อาจจะต้อง
พึ่งพาบุตรของตนในการเข้าสังคม ซึ่งอาจ น� ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว
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ภาพ: Colourbox

การเป็ นอิสระของเยาวชน
การเป็ นอิสระหมายถึง การแยกตัวเองออกจากความเกี่ยวพันใด ๆ เยาวชนในช่วงวัยรุน
่
จะเริม่ แยกตัวเป็ นอิสระจากพ่อแม่ พวกเขาอยากเริม่ พึ่งพาตัวเอง พ่อแม่มีหน้ าที่ช่วย
ประคับประคองบุตร ในการเดินทางก้าวสู่ โลกของผู้ ใหญ่ ดังนั ้นการเข้าใจสังคมสมัย
ใหม่จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับพ่อแม่ สิ่งส�ำคัญก็คอื การหาจุดที่เหมาะสม ในการตัง้ กฎ
เกณฑ์หรือก�ำหนดขอบเขตให้กับเด็ก ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้เด็กจะต้องพัฒนาตัว
เองในประเทศใหม่

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัว
ครอบครัวที่มีบุตรมีสิทธิ์ขอ เงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่อาศัย (bostadsbidrag) เงิน
ทดแทนส�ำหรับผู้มีบุตร/ผู้ปกครอง (föräldrapenning) เงินสงเคราะห์เลีย้ งดูบุตร
(underhållsstöd) และเงินสงเคราะห์เลีย้ งดูบุตรพิเศษ (vårdbidrag) จากส�ำนั กงาน
ประกันสังคม ทุกครอบครัวที่มีบุตรในสวีเดน จะได้รบั เงินสงเคราะห์บุตร (barnbidrag) เงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่อาศัย จะให้ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยไม่พอค่าใช้จ่าย
เงินสงเคราะห์เลีย้ งดูบุตรพิเศษ จะจ่ายให้กับผู้มีบุตรที่ทุพพลภาพ

การประกันตนส�ำหรับผู้มีบุตร/ผู้ปกครอง
การประกันตนส�ำหรับผู้มีบุตรหรือผู้ปกครองนั ้น ท�ำให้พ่อแม่สามารถลางานเพื่อเลีย้ ง
บุตรได้ เงินทดแทนส�ำหรับผู้มีบุตร/ผู้ปกครองนั ้น เป็ นการช่วยเหลือทางการเงินแก่พ่อ
แม่ที่อยู่บ้านเลีย้ งบุตรในช่วงแรก
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คุณมีสิทธิ์ ได้รบั เงินทดแทนส�ำหรับผู้มีบุตรเป็ นเวลา 480 วัน โดยใน 390 วันแรกนั ้น
คุณจะได้รบั เป็ นจ�ำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ส่วนอีก 90 วันที่เหลือคุณจะได้
รับ 180 โครนต่อวัน ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้เลยมีสิทธิ์ ได้รบั 180 โครน
ต่อวันเป็ นเวลา 480 วันด้วยกัน
คุณสามารถได้รบั เงินทดแทนส�ำหรับผู้มีบุตรได้เช่นกัน หากบุตรของคุณป่ วย ซึ่งเรียก
ว่า tillfällig föräldrapenning (เงินทดแทนชั่วคราวส�ำหรับผู้มีบุตร) หรือ vård av barn
(VAB) โดยคุณจะได้รบั เป็ นจ�ำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้
ได้สูงสุด 120 วันต่อปี พ่อของเด็กแรกเกิดมีสิทธิ์ ได้รบั เงินทดแทนชั่วคราวส�ำหรับผู้มี
บุตร 10 วัน
ตัวเลขอ้างอิงจากปี 2011

ลดจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
ผู้ที่มีบุตรอายุตำ�่ กว่า 8 ปี หรือทีย่ ังไม่จบโรงเรียนชัน
้ ปี ที่ 1 จะมีสิทธิ์ลดจ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงานให้น้อยลง หมายความว่า คุณมีสิทธิ์ท�ำงาน 6 ชั่วโมงแทน 8 ชั่วโมงต่อวัน
เป็ นต้น

การคุ้มครองการจ้างงาน
กฎหมายห้ามมิ ให้นายจ้างเลือกปฏิบัติ ในการรับสตรีตงั ้ ครรภ์เข้าท�ำงาน ทัง้ ยังรวมถึง
ห้ามมิ ให้เลิกจ้างอันเนื่ องมาจาก สาเหตุการตัง้ ครรภ์อีกด้วย

เงินสงเคราะห์บุตร และ เงินเสริมกรณี มีบุตรหลายคน
ส�ำนั กงานประกันสังคม จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่เด็กทุกคน โดยจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์บุตรจ�ำนวนแรก ให้หนึ่ งเดือนหลังจากคลอดหรือหนึ่ งเดือน หลังจากย้ายมา
อยู่สวีเดน เงินสงเคราะห์บุตรนั ้น จะจ่ายให้จนกว่าเด็กจะอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ เงิน
้ ไป จ�ำนวนเงินเสริมที่จะได้
เสริมกรณี มีบุตรหลายคนนั ้น จะจ่ายให้ผู้ที่มีบุตรสองคนขึน
้ อยู่กับว่าคุณมีบุตรกี่คน
รับนั ้นขึน
เงินสงเคราะห์บุตรนั ้น จะจ่ายให้ประมาณช่วงวันที่ 20 ของทุกเดือน คุณต้องจ่ายภาษี
ใด ๆ ส�ำหรับเงินสงเคราะห์บุตร หรือเงินเสริมกรณี มีบุตรหลายคน

เงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่อาศัยส�ำหรับครอบครัวที่มีบุตร
ผู้มีบุตรมีสิทธิ์ท่จี ะร้องขอ เงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่อาศัย โดยที่คณ
ุ จะต้องอยู่อาศัย
และแจ้งลงทะเบียนราษฏร์ ในสวีเดน คุณถึงจะมีสิทธิ์ ได้รบั เงินช่วยเหลือนี ้ คุณจะได้
้ อยู่กับว่าในครอบครัวคุณมีสมาชิกอยู่กี่คน นอกจากนี ้
รับเป็ นเงินจ�ำนวนเท่าไรนั ้น ขึน
้ อยู่กับราคาค่าเช่าและรายได้ของคุณอีกด้วย
ยังขึน
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กฎหมายสวัสดิการสังคม
หนึ่ งในหน้ าที่ท่สี �ำคัญที่สุด ของส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม คือ การดูวา่ เด็กและเยาวชน
ได้รบั การเลีย้ งดู ให้เจริญเติบโตอย่างปลอดภัย ถ้าคุณมีปัญหาในครอบครัว คุณสามารถ
ติดต่อ ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม หรือศูนย์ ให้คำ� ปรึกษาครอบครัว ในเขตเทศบาลที่
คุณอยู่ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ หากคุณมีบุตรในวัยเรียน คุณสามารถพูดคุยกับแผนก
สุขภาพนั กเรียน เพื่อขอความช่วยเหลือได้เช่นกัน ทางส�ำนั กงานบริการสวัสดิการสังคม
จะให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ หลายรูปแบบ อาทิ เป็ นต้นว่า การอบรมผู้ปกครอง การ
ปรึกษา kontaktperson (ผู้ประสาน) ส�ำหรับเยาวชน หรือ kontaktfamilj (ครอบครัว
ประสาน) ส�ำหรับเด็ก
เมื่อบุคลากรของโรงเรียน หรือสถานพยาบาลสงสัยว่า เด็กอาจถูกท�ำร้ายทางร่างกายหรือ
จิตใจ จะต้องท�ำเรือ่ งแจ้งไปยังส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม ซึ่งเรียกว่า anmälningsplikt
(หน้ าที่ ในการแจ้งร้องเรียน) ทุกคนที่ท�ำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีหน้ าที่ ในการ
แจ้งหรือร้องเรียน

ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคมท�ำอะไรได้บ้าง
เมื่อได้รบั ค�ำแจ้งหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก ทางส�ำนั กงานสวัสดิการ
สังคมจะต้องท�ำการตรวจสอบ และด�ำเนิ นการสอบสวน เจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงาน
ราชการและสถาบันของรัฐทุกแห่ง จะต้องแจ้งเมื่อเด็กถูกละเมิดสิทธิ ถึงแม้วา่
ประชาชนทุกคน จะไม่มีหน้ าที่ ในการแจ้ง แต่ถือว่าคุณเป็ นพลเมืองดีหากพบเห็นเด็ก
ถูกท�ำร้ายแล้วแจ้งร้องเรียน เมื่อคุณแจ้งร้องเรียนในนามของบุคคลธรรมดา คุณมีสิทธิ์
ระบุเป็ นบุคคลนิ รนามก็ ได้ นั่ นหมายความว่า คุณไม่จ�ำเป็ นต้องเปิ ดเผยชื่อของตัวเอง
้ ไม่บ่อยนั ก ทาง
การที่ทางสวัสดิการสังคม จะแยกตัวเด็กไปจากพ่อแม่นั้น เกิดขึน
สวัสดิการสังคม จะต้องหาทางแก้ ไขปัญหาร่วมกันกับครอบครัวก่อนเสมอ เหนื ออื่นใด
เด็กควรจะได้อยู่ดว้ ยกัน กับพ่อแม่ของตัวเอง

การบริการดูแลเด็ก (Barnomsorg)
การบริการดูแลเด็ก เป็ นการเรียกสถานที่รบั เลีย้ ง หรือรับฝากดูแลเด็กตอนที่ผู้ปกครอง
ไปท�ำงานหรือเรียน เป็ นต้นว่า โรงเรียนอนุ บาล สถานรับเลีย้ งเด็กตามบ้าน หรือศูนย์
นั นทนาการนอกเวลาเรียน เมื่อผู้ปกครองท�ำงานหรือเรียน เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รบั การดูแล
ผู้ปกครองที่ก�ำลังหางาน หรือลางานเพื่อเลีย้ งบุตรอีกคนหนึ่ ง อาจมีสิทธิ์ขอฝากให้ดแู ล
เด็กได้ เทศบาลทุกแห่งจะมีการบริการดูแลเด็กของเทศบาล และยังมีการบริการดูแล
เด็กของราษฏร์ และเอกชนด้วย
เด็กอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ขวบ มีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงเรียนอนุ บาล หรือสถานรับเลีย้ งเด็ก
ตามบ้าน หากคุณเป็ นผู้ที่ก�ำลังหางาน หรืออยู่บ้านเลีย้ งบุตรคนเล็ก เด็กมีสิทธิ์ท่จี ะไป
อนุ บาลประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวันหรือ 15 ชั่งโมงต่อสัปดาห์
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โรงเรียนอนุ บาล (dagis)
โรงเรียนอนุ บาลเรียกอีกอย่างว่า dagis (ศูนย์รบั เลีย้ งเด็กก่อนวัยเรียน) เป็ นสถานที่รบั
เลีย้ งเด็กอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ขวบในช่วงกลางวัน ก่อนที่เด็กจะเริม่ เข้าเรียน ชัน
้ เตรียม
ประถม หรือชัน
้ ปี ที่ 1 (förskoleklass)
โรงเรียนอนุ บาลหลายแห่ง มีวธิ ีการสอนแบบพิเศษ เพื่อให้เด็กเรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ โรงเรียน
อนุ บาลนั ้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน โดยระบุไว้ดว้ ยว่าเด็กควรจะเรียน
รูอ้ ะไรบ้าง โรงเรียนอนุ บาลทุกแห่ง จะท�ำงานตามหลักสูตรการเรียนการสอนแกนกลาง
ของสวีเดน แต่อาจมีรปู แบบวิธีการ ในการให้ความรูแ้ ก่เด็กที่ตา่ งกันออกไป เช่น แบบ
Montessori แบบ Reggio Emilia และแบบ Waldorf เป็ นต้น

การสอนและดูแลเด็ก
การสอนและดูแลเด็ก (pedagogisk omsorg) หรือ สถานรับเลีย้ งเด็กตามบ้าน
(familjedaghem) เป็ นโรงเรียน หรือโรงเรียนอนุ บาล ที่จัดการเรียนการสอนที่บ้าน ซึ่ง
เด็กอายุระหว่าง 1 ถึง 12 ปี สามารถเข้าเรียนได้

โรงเรียนอนุ บาลแบบเปิ ด
เทศบาลบางแห่ง มี โรงเรียนอนุ บาลแบบเปิ ด โดยคุณไปโรงเรียนนี ้ดว้ ยกันกับบุตรได้
หากยังไม่มีที่เรียนในโรงเรียนอนุ บาล

ชัน
้ เตรียมประถม/förskoleklass (ส�ำหรับเด็กหกขวบ)
เด็กทุกคนจะได้เข้าเรียนชัน
้ นี ้ ในปี ที่เด็กมีอายุครบ 6 ปี ชัน
้ เตรียมประถมจะเป็ นการ
เตียมความพร้อมให้เด็ก ก่อนที่จะไปเริม่ เรียนชัน
้ ปี ที่ 1 ของโรงเรียนศึกษาภาคบังคับ

ภาพ: Colourbox
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ศูนย์นันทนาการนอกเวลาเรียน (ยามว่าง)
เด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี มีสิทธิ์ท่จี ะไปศูนย์นันทนาการ ฯ ในยามว่างก่อนหรือหลัง
เลิกเรียน ผู้ปกครองจ�ำเป็ นต้องท�ำงานหรือเรียน จึงจะฝากเด็กไว้ที่ศน
ู ย์นันทนาการ ฯ
ได้ ศูนย์นันทนาการ ฯ นี ้มักจะอยู่ท่เี ดียวกับโรงเรียน
เด็กระหว่าง 10 ถึง 12 ปี สามารถไปยังศูนย์นันทนาการ ฯ แบบเปิ ดได้

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีความส�ำคัญ ในการบริการดูแลเด็ก เป็ นผู้ที่รจู้ ักบุตรของตนเองดีที่สุด เมื่อ
เด็กจะเริม่ เข้าโรงเรียนอนุ บาล หรือสถานที่รบั เลีย้ งเด็ก ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ งต้องอยู่
ด้วยกับเด็กจนกว่าเด็กจะรูส้ ึกอุ่นใจ ซึ่งเรียกว่าเป็ นการปรับตัวก่อนเข้าเรียน และมักจะ
ใช้เวลาระหว่าง 2 ถึง 4 สัปดาห์
เจ้าหน้ าที่ โรงเรียนอนุ บาล และสถานรับเลีย้ งดูเด็กมักจะเชิญให้ผู้ปกครอง เข้ารับฟัง
การพัฒนาการของเด็ก (การประชุมผู้ปกครองรายบุคคล) โดยจะบอกว่าเด็กเป็ นอย่างไร
บ้าง

การรับสมัครเข้าเรียน
เพื่อให้เด็กได้เข้าโรงเรียนอนุ บาล หรือสถานเลีย้ งดูเด็ก คุณจะต้องยื่นใบสมัครเข้าเรียน
้ ที่บุตรจะได้เข้า
ล่วงหน้ าให้บุตร หากคุณยื่นใบสมัครล่วงหน้ า คุณจะมี โอกาสมากขึน
โรงเรียนอนุ บาลใกล้บ้าน โดยอาจจะต้องรอสองสามเดือน ก่อนที่บุตรของคุณจะมีที่
เรียน

ภาพ: Colourbox
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้ ฐาน
การศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขัน
้ พืน
เด็กทุกคนในสวีเดน จะต้องได้เข้าเรียนโรงเรียนภาคบังคับ 9 ปี ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
การศึกษาของสวีเดนก�ำหนด โรงเรียนภาคบังคับนี ้ เป็ นโรงเรียนส�ำหรับเด็กทุก ๆ คนที่
มีอายุระหว่าง 7 ถึง 16 ปี แต่ละปี การศึกษาจะแบ่งเป็ นภาค/เทอมฤดูใบไม้รว่ ง (hösttermin) และภาค/เทอมฤดูใบไม้ผลิ (vårtermin)
ในฐานะผู้ปกครองคุณมีสิทธิ์ ที่จะเลือกโรงเรียนให้บุตรของคุณ สมัครเรียนให้บุตรโดย
ติดต่อกับผู้อ�ำนวยการของโรงเรียน ที่คณ
ุ ให้ความสนใจ เด็กจะได้รบั การตอบรับให้เข้า
เรียนถ้ามีที่วา่ ง
ส�ำหรับเด็กที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไดส�ำหรับการเข้าเรียนโรงเรียนภาคบังคับ จะ
มี โรงเรียนพิเศษ และโรงเรียนส�ำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนพิเศษเป็ น
โรงเรียนส�ำหรับเด็ก เช่น หูหนวกหรือมีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน โรงเรียน
ส�ำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญานี ้ เป็ นโรงเรียนส�ำหรับเด็ก เช่น มีพัฒนาการบกพร่อง
ทางสติปัญญาหรือออทิสติก โรงเรียนที่กล่าวมานี ้ นั กเรียนจะได้รบั ความช่วยเหลือ ใน
การเรียนการสอนเป็ นพิเศษ
โรงเรียนภาคบังคับทุกแห่งจะปฏิบัตงิ าน ตามหลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกัน
หลักสูตรการเรียนการสอนเป็ นเอกสารระบุเรือ่ งที่เด็กควรเรียนรู้ และการปฏิบัตงิ าน
ของโรงเรียน

หน้ าที่ ไปโรงเรียน (Skolplikt)
หน้ าที่ ไปโรงเรียน หมายความว่าเด็กทุกคนมีหน้ าที่ตอ้ งไปโรงเรียน โดยเริม่ จากภาคฤดู
ใบไม้รว่ งในปี ที่เด็กมีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ หรือเมื่อเริม่ เรียนในระดับชัน
้ ปี ที่ 1

วิชาต่าง ๆ ที่สอนในโรงเรียนภาคบังคับ
วิชาเป็ นความรู้ ในเรือ่ งต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้เรียน เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาภาษา
สวีเดน เป็ นต้น แต่ละวิชาจะมีประมวลรายวิชา ซึ่งจะระบุวา่ นั กเรียนควรบรรลุเกณฑ์
การเรียนรูอ้ ะไรบ้างเมื่อเรียนจบ

เพศศึกษาและความสัมพันธ์
โรงเรียนของสวีเดน จะมีการเรียนสอนเกี่ยวกับ วิชาเพศศึกษาและความสัมพันธ์ วิชานี ้
เป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรการเรียนการสอน สวีเดนมีการสอนวิชานี ้มานานกว่า 50 ปี

ผลการเรียน
ตัง้ แต่ภาคฤดูใบไม้รว่ งปี 2012 เป็ นต้นไป นั กเรียนจะได้รบั ผลการเรียนของแต่ละภาค
เรียน โดยเริม่ จากระดับชัน
้ ปี ที่ 6 ในเทอมสุดท้ายของชัน
้ ปี ที่ 9 นั กเรียนจะได้รบั ใบรับ
รองส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
นั บตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2011 เป็ นต้นไป จะเริม่ น� ำกฎใหม่มาใช้ ในการวัดระดับ
คะแนนผลการเรียน นั กเรียนของโรงเรียนภาคบังคับ โดยจะได้ผลคะแนนการเรียน
(เกรด) A B C D และ F ผลคะแนน F หมายถึง นั กเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของวิชานั ้น
ผลคะแนนสูงสุดคือ A กรมการศึกษา (Skolverket) เป็ นผู้ก�ำหนดกฎเกณฑ์วธิ ีการให้
คะแนน กรมการศึกษา เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของรัฐ
ก่อนหน้ าวันที่ 1 กรกฎาคม 2011 นั ้น นั กเรียนเคยได้รบั ผลคะแนนการเรียนแบบ ผ่าน
คือ G ดี คือ VG ดีมาก คือ MVG ผลคะแนนไม่ผ่าน คือ IG ซึ่งหมายถึงนั กเรียนไม่ผ่าน
ในวิชานั ้น ๆ
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ภาพ: Colourbox

การเรียนการสอนภาษา
หากว่าผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ ง หรือทัง้ คู่ ใช้ภาษาอื่นที่ ไม่ ใช้สวีเดนเป็ นภาษาแม่ และ
ถ้าใช้ภาษานั ้นพูดคุยกันที่บ้าน เด็กมีสิทธิ์ท่จี ะได้รบั การสอนภาษานั ้น ๆ ด้วย เรียก
ว่า modersmålsundervisning (การเรียนการสอนภาษาแม่) นั กเรียนที่มีภาษาอื่น
เป็ นภาษาแม่มีสิทธิ์เรียนวิชา svenska som andra språk (วิชาภาษาสวีเดนเป็ นภาษา
ที่สอง) ได้เช่นกัน ซึ่งเป็ นวิชาส�ำหรับทัง้ นั กเรียนที่เริม่ เรียนใหม่ หรือนั กเรียนที่ยัง
สามารถสื่อสารสวีเดนได้ ไม่มากนั ก

ชัน
้ เตรียมภาษา (Förberedelseklass)
ส�ำหรับเด็กที่มาอยู่ ใหม่ ในสวีเดน มีชัน
้ เตรียมภาษา โดยนั กเรียนจะได้รบั การฝึ กฝน
ภาษาสวีเดน และการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ
ชัน
้ เตรียมภาษาจะฝึ กปรือความรูเ้ พื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนภาคบังคับ
ปกติ ได้ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ การเรียนการสอนจะแตกต่างกันออกไป ส�ำหรับ
้ อยู่กับอายุ ภาษาแม่และความรูด้ งั ้ เดิม ชัน
นั กเรียนแต่ละคน ขึน
้ เตรียมภาษานี ้มีการ
จัดการเรียนการสอนในเขตเทศบาลหลายแห่งของสวีเดน
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งานอนามัยโรงเรียน (Skolhälsovård)
เป็ นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนอนุ บาล โรงเรียนภาค
บังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย งานอนามัยโรงเรียน จะมีแพทย์และพยาบาลดูแล
ตามโรงเรียนยังมีบุคลากร ที่ท�ำงานด้านสุขภาพของนั กเรียนทั่วไปด้วย ซึ่งก็คอื คณะ
ผู้ดแู ลสุขภาพนั กเรียน คณะผู้ดแู ล ฯ จะท�ำงานร่วมกันระหว่าง ครูที่ปรึกษา พยาบาล
ประจ�ำโรงเรียน ผู้อ�ำนวยการ ครูการศึกษาพิเศษ รวมทัง้ บรรดาครูและอาจารย์ เพื่อส่ง
้
เสริมสุขภาพของเด็กนั กเรียนให้ดขี ึน
นั กเรียนโรงเรียนภาคบังคับจะได้รบั อะไรบ้าง

•
•
•
•

การเรียนการสอนฟรี
หนั งสือและสมุดกระดาษต่าง ๆ ฟรี

อาหารกลางวันฟรี
หากนั กเรียนมีความจ�ำเป็ นจะมีบริการรถรับ-ส่งไปโรงเรียนฟรี

การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
(Gymnasium)
นั กเรียนจะเป็ นผู้ตดั สินใจเอง ว่าจะเรียนต่อในระรับดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่
การศึกษาในระดับนี ้ ไม่มีคา่ ใช้จ่าย เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปี สามารถเข้าเรียน
ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี ้ ได้ หากจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี ้ นั กเรียนจะได้รบั ความรูท
้ ี่จ�ำเป็ นส�ำหรับการศึกษา
ต่อ อาทิเช่น ระดับมหาวิทยาลัย การรับเข้าเรียนในหลักสูตรส่วนกลาง (nationellt
program) ระดับมัธยมศึกษาปลายได้นั้น นั กเรียนจะต้องเรียนผ่านเกณฑ์วชิ าภาษา
สวีเดน หรือวิชาภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
จากนั ้นนั กเรียนยังจะต้องมีผลการเรียน ที่ผ่านเกณฑ์อย่างอย่างน้ อยอีก 5 วิชา เพื่อที่
จะท�ำให้เข้าเรียนในหลักสูตรส่วนกลางนี ้ ได้ หลักสูตรส่วนกลางระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีหลายหลักสูตรด้วยกัน การก�ำหนดผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ในวิชาต่าง ๆ นั ้นจะ
้ อยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือก
ขึน

ภาพ: Mikael Jönsson
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ส�ำหรับนั กเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์วชิ าดังกล่าว สามารถเรียนในหลักสูตร
เบือ้ งต้น (introduktionsprogram) หลักสูตรนี ้ จะช่วยให้สามารถเรียนเข้าเรียนต่อใน
หลักสูตรอื่น ๆ ได้ แต่ละวิชาของการศึกษามัธยมตอนปลายนั ้น มีประมวลรายวิชา
ซึ่งระบุวา่ นั กเรียนจะมีความรูค้ วามสามารถอะไรบ้าง สามารถท�ำอะไรได้บ้างเมื่อเรียนจบ
การศึกษาระดับนี ้ จะใช้ระบบวัดผลการเรียน แบบเดียวกับการศึกษาภาคบังคับ
นั กเรียนที่ก�ำลังเรียนในชัน
้ ปี สุดท้าย ของโรงเรียนภาคบังคับ สามารถสมัครเรียน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรที่อยากเรียนได้ ในใบสมัครนั ้น
นั กเรียนต้องเลือกโรงเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ ไว้หลาย ๆ อันดับ เพราะความไม่
แน่ นอน ว่าโรงเรียนที่เลือกเป็ นอันดับแรก นั ้นจะมีที่ ให้เรียนหรือไม่

การเลือกหลักสูตรและโรงเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักสูตรในต่าง ๆ มากมายให้เลือกสมัครเรียน ตาม
โรงเรียนภาคบังคับจะมี ครูแนะแนวที่สามารถช่วยนั กเรียนเลือกได้

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส�ำหรับนั กเรียนที่ ใช้ภาษา
สวีเดนเป็ นภาษาที่สอง
การมีความรูภ้ าษาสวีเดนเป็ นอย่างดีก็มีความส�ำคัญ ส�ำหรับเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาลบางแห่ง จะมีวชิ าเฉพาะส�ำหรับนั กเรียนที่เพิ่งย้ายมาอยู่
สวีเดนอาจจะเป็ นวิชาภาษาเบือ้ งต้น ซึ่งเป็ นการเรียนภาษาสวีเดนควบคู่ ไปกับวิชาอื่น
ๆ โดยติดต่อไปทางเทศบาล เพื่อหาแนวทางความเป็ นไปได้อื่น ๆ

โรงเรียนและประชาธิป ไตย
โรงเรียนในสมัยก่อน
โรงเรียนในสวีเดน ได้ ไปเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นั บตัง้ แต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 สมัย
ก่อนนั ้นกฎเกณฑ์ของโรงเรียนค่อนข้างเข้มงวด ครูมีสิทธิ์เฆี่ยนตีนักเรียน หรือที่เรียก
ว่า aga จนถึงปี 1958
นั กเรียนไม่เรียกครูดว้ ยสรรพนาม “du” หรือเรียกชื่อ แต่จะเรียกครูวา่ “fröken” หรือ
“magistern” ตัง้ แต่เริม่ เรียนปี แรกนั กเรียนจะได้รบั สมุดพก ซึ่งแสดงผลการเรียนและ
ความประพฤติของนั กเรียนในโรงเรียน นั กเรียนคนใดที่เรียนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์สองหรือ
สามวิชาจะถูกบังคับให้เรียนซ�ำ้ ชัน
้

โรงเรียนในสมัยปัจจุบัน
ปัจจุบันนี ้เรามี โรงเรียนประชาธิป ไตย ที่ซึ่งนั กเรียนสามารถเรียนรูท
้ ี่จะคิด และตัดสินใจ
่
เอง เกียวกับการเรียนการสอน โดยมีครูเป็ นผู้น�ำ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนั กเรียนและ
ครูจะความเสมอภาคกัน
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้ ฐาน ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน
โรงเรียนของสวีเดน จะยึดหลักค่านิ ยมพืน
้ ฐาน เป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับวิธีทึเรา
แห่งสหประชาชาติ ค่านิ ยมพืน
ี่ ควรปฏิบัตติ อ่ กันในฐานะ
เด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่
หมายความ จะไม่มีผู้ ใดถูกละเมิดสิทธิ ในโรงเรียนในสวีเดน เด็กหญิงและเด็กชายมี
โอกาสเท่าเทียมกันในเลือกและพัฒนา นั กเรียนสามารถมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
โดยการเข้าการประชุมนั กเรียน และสภานั กเรียน

โรงเรียนและครอบครัว
การมีส่วนร่วมตัดสินใจของผู้ปกครอง ต่อการบริหารงานของโรงเรียนเป็ นเรือ่ งที่ส�ำคัญ
ในสวีเดน ผู้ปกครอง คณะครู และนั กเรียนควรร่วมมือกัน ผลักดันให้ โรงเรียนบรรลุผล
ดีท่สี ุดเท่าที่จะท�ำได้

ภาพ: Colourbox
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ในแต่ละภาคเรียน ทางโรงเรียนจะการจัดประชุมผู้ปกครองรายบุคคล (utvecklingssamtal) การประชุม ฯ นี ้ เป็ นการพบปะระหว่างผู้ปกครอง และครูในบรรยากาศ
สบาย ๆ ซึ่งเป็ นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยกันว่า นั กเรียนจ�ำเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือใน
ด้านบ้าง และนั กเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูเ้ ป็ นอย่างไร ในระหว่างการประชุมนี ้ครูจะ
เขียนแผนพัฒนาการรายบุคคลหรือ IPU หากคุณไม่ ได้พูดภาษาสวีเดนเป็ นภาษาแม่
คุณมีสิทธิ์ก็จะใช้บริการล่าม
้ ด้วย ซึ่งผู้ปกครองสามารถร่วมตัดสิน
นอกจากนี ้ โรงเรียน จะจัดวันนั ดพบผู้ปกครองขึน
่
่
้
ใจในเรืองต่างๆทีเกิดขึนในโรงเรียน
ในฐานะผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมีความยินดี ที่คณ
ุ จะตามบุตรไปโรงเรียน เพื่อดู
ว่าโรงเรียนมีการด�ำเนิ นงานอย่างไร และบุตรของคุณเป็ นอย่างไรบ้าง คุณสามารถ
โทรศัพท์ถึงครู และผู้อ�ำนวยการเพื่อสอบถามพูดคุย เกี่ยวกับบุตรของคุณได้เช่นกัน
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ภาพ: Melker Dahlstrand

รัฐสภาสวีเดน

6. การเมืองการปกครองของ
ประเทศสวีเดน
สารบัญ
ความเป็ นมาของประชาธิป ไตย
พัฒนาการประชาธิป ไตยในสวีเดน
ระบอบประชาธิป ไตยในสวีเดน
สหภาพยุโรป
การบริหารงานสาธารณะ
ประชาธิป ไตยในชีวติ ประจ�ำวัน
แนวคิดทางการเมืองและพรรคการเมือง
บทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระบบตุลาการในสวีเดน
ศาล
การเปิ ดเผยข้อมูลทางราชการและการรักษาความลับ
สินบนและการติดสินบน
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ความเป็ นมาของประชาธิป ไตย
ประชาธิป ไตย คือระบบการเมืองที่มีการเลือกตัง้ ทั่วไปอย่างเสรี
ค�ำว่า demokrati (ประชาธิป ไตย) มาจากค�ำว่า demos ในภาษากรีก ซึ่งหมายถึง
ประชาชน และ kratein หมายถึงการปกครอง ระบบประชาธิป ไตยนั ้น มีประวัตคิ วาม
เป็ นมายาวนานตัง้ แต่ยุคก่อนคริสตศักราช เมื่อ 500 ปี ก่อนคริสตกาลมีการก่อตัง้ ระบบ
ประชาธิป ไตยในอาณาจักรกรีกโบราณ แต่เฉพาะพลเมืองชายเท่านั ้นที่มีสิทธิ์ ในการ
ออกเสียงเลือกตัง้
ยุโรปส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ ของจักรวรรดิ โรมันเป็ นเวลายาวนาน จักรวรรดิ
โรมัน มีการเลือกตัง้ ผู้น�ำในบางสมัย แต่อย่างไรก็ดเี ฉพาะพลเมืองชายเท่านั ้น ที่มีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตัง้ ได้ ในสมัยนั ้น ในปี คริสตศักราช 380 คริสตศาสนาได้กลายมาเป็ น
ศาสนาที่ ใหญ่สุดในจักรวรรดิ โรมัน ซึ่งในยุคนี ้กษั ตริย์ และจักรพรรดิอ้างว่า พวกตนได้
รับอ�ำนาจจากพระเจ้าไม่ ใช่จากประชาชน
ช่วงยุคเรืองปัญญาในศตวรรษที่ 17 และ 18 ประชาชนเริม่ วิพากษ์ วจิ ารณ์ ศาสนจักร
้ เหตุการณ์ ที่นับว่าส�ำคัญ คือ การปฎิวตั ฝิ รัง่ เศสในปี
และผู้มีอ�ำนาจในสังคมมากขีน
ค.ศ. 1789 เมื่อประชาชนฝรัง่ เศสพากันก่อกบฏต่อต้านกษั ตริย์
Charles Louis de Montesquieu เป็ นนั กปรัชญาชาวฝรัง่ เศสคนหนึ่ งของสมัยนั ้น เขา
มีแนวคิดว่าหากแบ่งแยกอ�ำนาจการปกครองออกจากกัน แล้วจะท�ำให้เกิดดุลยภาพมาก
้ โดยอ�ำนาจสามฝ่ ายที่วา่ นั ้น คือ อ�ำนาจนิ ตบิ ัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
ขึน
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พัฒนาการประชาธิป ไตยในสวีเดน
รัฐบัญญัติวา่ ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ
(Regeringsformen) ปี 1809
สวีเดนได้รบั อิทธิพลจากแนวความคิดของนั กปรัชญา Montesquieu
ในปี 1809 สวีเดนออกรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ซึ่งได้แบ่งแยกอ�ำนาจออกจากกัน
โดยกษั ตริย์ ไม่มีอ�ำนาจแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป ซึ่งอ�ำนาจนั ้นได้แบ่งออกเป็ น 4 อ�ำนาจ
แทนดังนี ้

•
•
•
•

อ�ำนาจการปกครองเป็ นของกษั ตริย์ โดยจะมีคณะที่ปรึกษาเรียกว่า
statsråd (สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน) และ statssekreterare (คณะเสนาบดี)
อ�ำนาจในจัดสรรงบประมาณจากภาษี อากรเป็ นของรัฐสภา (นิ ตบิ ัญญัต)ิ
อ�ำนาจตรากฎหมายเป็ นของระหว่างกษั ตริย์และรัฐสภา
อ�ำนาจตัดสินคดีความเป็ นของศาลสูงสุด (ศาลฎีกา)

้ อาทิเช่น เสรีภาพในการ
ในช่วงเวลาเดียวกัน ประชาชนของสวีเดนมีสิทธิ์เพิ่มมากขึน
ตีพิมพ์ และเสรีภาพในการแสดงออก ปี 1866 ได้มีการแบ่งรัฐสภาออกเป็ นสองส่วนเท่า
กันเรียกว่า สองสภา ซี่งนั บเป็ นการวางรากฐานให้สวีเดนเป็ นประเทศที่ทันสมัยและ
เป็ นประชาธิป ไตย

ประชาธิป ไตย
ประชาธิป ไตย หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนของประเทศนั ้นๆ เลือกบุคคลที่จะมา
เป็ นปากเสียงแทนตนในสภา

เสรีภาพในการตีพิม์และเสรีภาพในการแสดงออก
ทุกคนควรมีสิทธิ์ท่จี ะน� ำเสนอแนวคิด แสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกของตนโดย
การพูดและการเขียน

เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการชุมนุ ม
้ ฐานในระบอบประชาธิป ไตย
สิทธิที่จะเข้าร่วม หรือริเริม่ จัดตัง้ สมาคม เป็ นสิทธิขน
ั ้ พืน

เสรีภาพในการนั บถือศาสนา
เสรีภาพในการนั บถือศาสนา หรือ เสรีภาพทางศาสนา เป็ นสิทธิ ในการตัดสินใจได้อย่าง
อิสระหากใครจะปฏิบัตกิ ิจศาสนา หรือศาสนกิจ เสรีภาพในการนั บถือศาสนานั ้น ถือเป็ น
สิทธิมนุ ษยชนประการหนึ่ ง

หลักนิ ติธรรม
หลักนิ ตธิ รรม มีความหมายว่า มนุ ษย์ทุกคนนั ้น ควรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภาย
ใต้กฎหมายเดียวกัน โดยถือว่าบุคคลเป็ นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษาว่า เขา
หรือเธอกระท�ำผิดจริง
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ภาพ: Pawel Flato

ทะเนี ยบรัฐบาลสวีเดนตัง้ อยู่ที่ตกึ Rosenbad ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ระบอบประชาธิป ไตยในสวีเดน
สวีเดนเป็ นประเทศในระบอบประชาติป ไตยแบบมีผู้แทน นั่ นหมายความว่า ประชาชน
เป็ นผู้ ใช้อ�ำนาจผ่านทางการเลือกพรรค และบุคคลที่มีสิทธิ ในการตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญ
ต่าง ๆ บุคคลที่ ได้รบั เลือกเหล่านั ้นเรียกว่า นั กการเมือง นั กการเมืองเป็ นผู้ตดั สินใจใน
สภาเทศบาล สภาเทศมณฑล และรัฐสภา
อ�ำนาจการปกครองในสวีเดนแบ่งได้เป็ น 3 ฝ่ ายดังนี ้
ฝ่ ายรัฐสภา มีอ�ำนาจนิ ตบิ ัญญัติ มีหน้ าที่ ในการออกกฎหมาย
ฝ่ ายรัฐบาล มีอ�ำนาจบริหารประเทศ มีหน้ าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย
ฝ่ ายศาล มีอ�ำนาจตุลาการ มีหน้ าทีต่ ดั สินคดีความโดยใช้กฎหมาย ศาลมีความเป็ น
้ ต่อรัฐสภาและรัฐบาล
อิสระไม่ขึน

•
•
•
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รัฐสภาสวีเดน (Riksdag)
รัฐสภามีอ�ำนาจในการออกกฎหมาย รัฐสภามีสมาชิกผู้แทนจ�ำนวน 349 คน สมาชิกผู้
แทนคือ บุคคลซึ่งเป็ นตัวแทนที่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้ท�ำหน้ าที่ภารกิจทางการเมือง จ�ำนวน
สมาชิกผู้แทนนั ้น จ�ำแนกตามพรรคการเมือง และจะท�ำการเลือกตัง้ ทุก ๆ 4 ปี

รัฐบาลสวีเดน
รัฐบาลมีอ�ำนาจในการบริหารประเทศ หมายความว่า รัฐบาลจะดูแลบริหารงานประจ�ำวัน
ในเรือ่ งเกี่ยวกับการปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็ นผู้น�ำสูงสุดของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี เป็ นผู้ตดั สินใจว่าจะมอบหมาย ให้รฐั มนตรีตา่ ง ๆ รับผิดชอบงานด้านใด
รัฐมนตรีแต่ละคนของรัฐบาล จะท�ำงานประจ�ำกระทรวง แต่ละกระทรวงท�ำงานในเรือ่ ง
ต่าง ๆ กันกระทรวงศึกษาธิการท�ำงาน เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา เป็ นต้น

ศาล
ศาลที่มีอ�ำนาจสูงสุดคือ ศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) และศาลปกครองสูงสุด

รูปแบบการปกครองและกฎหมาย
สวีเดนมีรปู แบบการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น
ประมุข (ราชาธิป ไตย) ซึ่งหมายความว่า เราเป็ นประเทศที่มีพระมหากษั ตริย์เป็ น
ประมุขแห่งรัฐ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน (Carl XVI
้ โดยมีรฐั ธรรมนู ญปกป้ องประชาธิป ไตย
Gustav) ไม่มีอ�ำนาจใด ๆ ทางการเมืองทัง้ สิน
ของเรา รัฐธรรมนู ญ ถือเป็ นกฎหมายสูงสุดเหนื อกว่ากฎหมายอื่นใดทัง้ ปวงและการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงกระท�ำได้ โดยยาก
รัฐธรรมนู ญสวีเดนประกอบด้วยกฎหมายหลักหรือกฎหมายมูลฐาน 4 ฉบับด้วยกันนี ้

•
•
•

•

รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ ปี 1974 (regeringsformen)
เป็ นบทบัญญัตเิ กี่ยวกับระเบียบการบริหารงานของรัฐบาล และการเลือกตัง้ ผู้แทน
เข้ารัฐสภา
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการตีพิมพ์ ปี 1949 (tryckfrihetsförordningen) เป็ น
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับสิทธิ ในการตีพิมพ์ ในสวีเดน ใครจะตีพิมพ์อะไรก็ ได้ตราบเท่า
ที่ ไม่ละเมิดกฎหมาย
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการแสดงออก ปี 1991 (yttrandefrihetsgrundlagen)
เป็ นบทบัญญัตเิ กี่ยวกับสิทธิ ในการพูด และการแสดงออกทางวิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ หรือทางอินเตอร์เน็ ต ในสวีเดน ใครอยากจะพูดอะไรก็ ได้แต่มีข้อ
ยกเว้นบางประการ เช่น ห้ามมิ ให้พูดล่วงละเมิดผู้อื่น โดยอาจจะเป็ นการพูด
พาดพิง ถึงบุคคลหนึ่ งบุคคลใดหรือกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใด
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ปี 1980 (successionsordningen) เป็ น
้ ครองราชย์ เป็ นกษั ตริย์หรือราชินีของสวีเดน
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับสิทธิ ในการขึน

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน | 139

ภาพ: Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset

การเลือกตัง้ และการลงประชามติ ในสวีเดน
เมื่อเราต้องร่วมกันตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญต่าง ๆ ในสวีเดน เราจะมีการเลือกตัง้ หรือลง
ประชามติ ส�ำหรับการเลือกตัง้ ทั่วไปนั ้น ทุกคนมีสิทธิ์ท่จี ะมีส่วนร่วมและตัดสินใจโดย
การลงคะแนนเสียงที่หน่ วยเลือกตัง้
การเลือกตัง้ ทั่วไป เป็ นการเลือกสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาเทศมณฑล และสมาชิกสภา
้ ทุก ๆ 4 ปี การเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภายุโรปนั ้น จะมีทุก ๆ 5 ปี
เทศบาล โดยจะจัดขึน
้ ตรงกับวันอาทิตย์เสมอ
การเลือกตัง้ จะจัดขึน
่้
การเลือกตังโดยทั
่วไปมี 4 แบบดังนี ้

•
•
•
•

การเลือกสมาชิกรัฐสภา
การเลือกสมาชิกสภาเทศมณฑล
การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
การเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรป

การลงประชามติ ในสวีเดน มีรปู แบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาจเป็ นการลง
ประชามติเฉพาะเทศบาลของคุณ หรือเป็ นการลงประชามติทั่วประเทศ
หากเป็ นการลงประชามติทั่วประเทศ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงประชามติ
โดยมากมักจะเป็ นการลงประชามติ เกี่ยวกับเรือ่ งรัฐธรรมนู ญ อาจจะเป็ นเรือ่ งชีแ้ นะ
แนวทางให้แก่รฐั สภาได้เช่นกัน การชีแ้ นะ หมายความว่า เป็ นการเลือกลงคะแนน
เสียงเพื่อช่วยให้สมาชิกรัฐสภา ทราบว่าควรจะตัดสินใจเช่นไร การลงประชามติ ในเขต
เทศบาล เป็ นการช่วยสมาชิกสภาเทศบาลตัดสินใจเรือ่ งต่าง ๆ ในเทศบาล
การลงประชามติ เป็ นวาระที่พบได้น้อยในสวีเดน โดยมีวาระล่าสุดคือเมื่อปี 2003 ซึ่ง
เป็ นการลงประชามติทงั ้ ประเทศ โดยเป็ นการจัดให้ลงประชามติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนมา
ใช้สกุลเงินยูโรแทนสกุลเงินโครนสวีเดน ผลปรากฎว่าชาวสวีเดนเลือกที่จะไม่เห็นด้วย
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สิทธิ ในการเลือกตัง้
คุณมีสิทธิ์ ในการเลือกสมาชิกรัฐสภา หากคุณมีสัญชาติสวีเดน และอายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์
คุณมีสิทธิ์ ในการเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรป หากคุณมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
และเป็ นบุคคลผู้มีสัญชาติของประเทศ ในสมาชิกสหภาพยุโรป
คุณมีสิทธิ์ท่จี ะออกเสียงเลือกสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศมณฑล หากคุณ
อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ ในทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลนั ้น ๆ หากคุณไม่ ได้
มีสัญชาติสวีเดน หรือมีสัญชาติของประเทศในสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ หรือ
นอร์เวย์ คุณต้องมีชื่ออยู่ ในทะเบียนราษฎร์ ในประเทศสวีเดนติดต่อกัน มาเป็ นเวลา 3
ปี ก่อนการเลือกตัง้
ก่อนการเลือกตัง้ ทางส�ำนั กงานการเลือกตัง้ จะส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไปยังผู้ท่ี
มีสิทธิ์เลือกตัง้ ทุกคน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ไปยังที่อยู่ตาม
ทะเบียนราษฏร์ ที่บุคคลผู้นั้นมีชื่ออยู่ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ นั ้น คุณจะต้องมี
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หากคุณมีสิทธิ์ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ก็จะมีสิทธิ์เป็ นผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
เพื่อไปท�ำหน้ าที่ทางการเมืองได้ดว้ ยเช่นกัน หมายความว่า คุณมีสิทธิ์ ได้รบั การเลือกให้
เป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาเทศมณฑล และสมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อคุณลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ คุณสามารถเลือกพรรคการเมืองใดก็ ได้ ที่คณ
ุ ให้การ
สนั บสนุ น คุณยังสามารถกากบาทตามรายชื่อของผู้ลงสมัคร ที่คณ
ุ ต้องการสนั บสนุ นได้
ด้วย หรือว่าเขียนชื่อผู้ลงสมัครคนอื่น ๆ ลงไป ซึ่งเรียกว่า การเลือกตัวบุคคล
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สีเหลือง เป็ นบัตรส�ำหรับการเลือกสมาชิกรัฐสภา ส่วนบัตร
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ส�ำหรับสมาชิกสภาเทศมณฑลนั ้น จะเป็ นสีน�้ำเงิน และบัตร
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ส�ำหรับการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกรัฐสภายุโรป
จะเป็ นสีขาว

คะแนนเสียงเลือกตัง้ ขัน
้ ต�่ำ
ส�ำหรับการที่พรรคการเมืองใด ๆ จะสามารถเข้ามาในรัฐสภาได้นั้น พรรคการเมือง
นั ้นจะต้อง ได้รบั คะแนนเสียงเลือกตัง้ อย่างน้ อยร้อยละ 4 ของคะแนนเสียงเลือกตัง้
ทัง้ หมด ส�ำหรับเทศมณฑลหรือภูมิภาคนั ้น แต่ละพรรคจะต้องได้รบั คะแนนเสียง
เลือกตัง้ อย่างน้ อยร้อยละ 3 จึงจะสามารถผ่านเข้ามาท�ำงานได้ การเลือกตัง้ ผู้แทนรัฐสภา
ยุโรป ใช้หลักการนั บผลคะแนนเสียงเลือกตัง้ เช่นเดียวกันกับรัฐสภา คือร้อยละ 4
นั่ นเอง แต่ส�ำหรับการเลือกตัง้ สภาเทศบาล จะไม่ ใช้หลักการนี ้
ในสวีเดนมีพรรคการเมืองบางพรรค ที่ ไม่มีที่น่ั งในรัฐสภา แต่กลับที่น่ั งสภาเทศบาล
และสภาเทศมณฑล
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รัฐสภายุโรป

ภาพ: Colourbox

สหภาพยุโรป
สวีเดนเข้าร่วมเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ตัง้ แต่ปี 1995 แต่สวีเดนไม่ ได้รว่ มใช้
สกุลเงินเดียวกับสหภาพยุโรป คือ สกุลเงินยูโร
้ เมื่อปี 1952 หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยมีแค่เพียง 6 ประเทศเท่านั ้น
EU ก่อตัง้ ขึน
้ เพื่อรักษาสันติภาพในยุโรป และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่เข้าร่วม EU ก่อตัง้ ขึน
ระหว่างยุโรปด้วยกัน
ปัจจุบันนี ้ EU มีสมาชิก 27 ประเทศ โดยมี 3 สถาบันส�ำคัญที่มีส่วนร่วมผลักดัน ในการ
ออกกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภายุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป
ทัง้ สามสถาบันมีส�ำนั กงานใหญ่ตงั ้ อยู่ ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยมและในประเทศ
ลักแซมเบิรก์
ประเทศสมาชิกทัง้ 27 ประเทศให้ความร่วมมือที่ตา่ ง ๆ ใน 3 ระดับดังนี ้
1. ระดับเหนื อรัฐ

เป็ นมติการตัดสินใจที่ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัตติ าม ในที่นี้นับรวมถึงกฎ
หมายที่ EU ได้ก�ำหนด กฎหมายของ EU อยู่เหนื อกฎหมายของประเทศสมาชิก
ได้มีการตรากฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว
และ การท�ำงานภายกลุ่มประเทศ EU
EU มีศาลของตัวเองเพื่อตรากฎหมายซึ่งมีชื่อว่า ศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรป
และตัง้ อยู่ ในประะเทศลักแซมเบิรก์
2. ระดับระหว่างรัฐ

เป็ นความยินยอมในความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก 27 ประเทศ โดยไม่มีกฎหมาย
ก�ำหนดเป็ นต้นว่า เมื่อ EU มีมติเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ และการช่วยเหลือ
ทางก�ำลังทหารมักจะท�ำกันในระดับระหว่างรัฐ
3. ระดับรัฐ

ทุก ๆ ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ ในการตัดสินใจต่อประเทศของตนเอง แต่กฎหมาย
และข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของประเทศนั ้น ๆ ต้องสอดคล้องต้องกันกับกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดในระดับสหภาพยุโรป
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การบริหารงานสาธารณะ
สวีเดนแบ่งการปกครองออกเป็ นรัฐ เทศมณฑล และเทศบาล

หน่ วยงานภาครัฐและบริษัท
รัฐสภา รัฐบาล และ regeringskansli (ส�ำนั กรัฐบาล) องค์กร และหน่ วยงานราชการ
ของรัฐ มีหน้ าที่ปฏิบัตงิ านเพื่อประเทศ และมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น
Socialstyrelsen (ส�ำนั กงานคณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแห่งชาติ)
ส�ำนั กงานประกันสังคม และกรมการขนส่ง

เทศมณฑล/ภูมิภาค
การบริหารเทศมณฑล จะมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน ซึ่งเรียกว่า สภาเทศมณฑล
(landstingsfullmäktige) และ คณะกรรมการบริหารเทศมณฑล (landstingsstyrelser) เทศมณฑลนั ้น เป็ นฝ่ ายการเมืองของแต่ละมณฑล ส�ำหรับบางมณฑล เช่น
มณฑล Götaland และมณฑล Skåne จะเรียกว่า Regioner (ภูมิภาค) เทศมณฑลมี
อ�ำนาจตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงการ
ขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น

เทศบาล
เทศบาลบริหารโดย สภาเทศบาล และคณะกรรมการบริหารเทศบาล เทศบาลจะดูแล
โรงเรียน ห้องสมุด การบริการดูแลตามบ้าน หน่ วยดับเพลิง และบริการจัดเก็บขยะ
เป็ นต้น

ประชาธิป ไตยในชีวติ ประจ�ำวัน
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะส่งเสริม ให้สถานที่ท�ำงาน โรงเรียน
้
ครอบครัว สมาคม และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร เป็ นประชาธิป ไตยมากขึน
การเพิ่มประชาธิป ไตยในสถานที่ท�ำงานนั ้น หมายความว่า บริษัทหรือองค์กรพยายาม
ที่จะให้ลูกจ้างมี ส่วนร่วมคิดเห็นในการท�ำงาน ทุกคนมีที่จะโอกาสที่จะมีส่วนตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานของตน แต่อย่างไรก็ตามอ�ำนาจการตัดสินใจในการท�ำงานทัง้ หมด ยังคง
เป็ นของหัวหน้ า
การเพิ่มประชาธิป ไตยในโรงเรียน หมายความว่า มีความพยายามที่จะให้เด็กนั กเรียน ได้
เรียนรูท
้ ่จี ะคิดวิเคราะห์ และรับผิดชอบต่อความคิดของตนเอง ครูไม่ ไช่ผู้ที่ตดั สินใจทุก
อย่าง นั กเรียนสามารถมีส่วนในการวางแผนการเรียน การสอน
การเพิ่มประชาธิป ไตยภายในครอบครัวนั ้น อาจหมายถึง การให้เด็กเป็ นตัวของตัวเอง
และมีความมั่นใจ ผู้ปกครองหลายคน อนุ ญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ตัดสินใจเรือ่ งภายในครอบครัวด้วย
หลาย ๆ สมาคมในสวีเดน ได้มีการใช้ระบบประชาธิป ไตยมานานแล้ว ตัวอย่างเช่น ได้
มีการวางกฎระเบียบ ว่าการประชุมควรเป็ นไปในทิศทางใด ถือเป็ นเรือ่ งที่ส�ำคัญส�ำหรับ
สมาชิกทุกคนที่สามารถลงมติ ได้ สมาชิกทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกัน
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ประชาธิป ไตยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ความหมายว่า บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ ในโครงการ
นั ้น ๆ สามารถร่วมตัดสินใจ เรือ่ งสมบัตสิ ่วนกลางที่จะใช้ดว้ ยกันได้

แนวคิดทางการเมืองและพรรคการเมือง
ในการออกเสียงเลือกตัง้ คุณเลือกพรรคการเมืองที่คณ
ุ ต้องการสนั บสนุ น
พรรคการเมือง เป็ นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ ง ที่มีแนวความคิดเดียวกัน และต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและบริหารประเทศ พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องมีนโยบายทางการ
เมือง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ วา่ จะพัฒนาสังคมอย่างไร พรรคการเมืองทัง้ หลายที่มีอยู่ ใน
้ ในช่วงศตวรรษที่ 19
ปัจจุบันส่วนใหญ่ มาจากแนวความคิดที่เกิดขึน

ลั ท ธิ เ สรี นิ ยม (Liberalismen)
ศัพท์ละตินค�ำว่า liber มีความหมายว่า เสรี นั กเสรีนิยมในยุคเริม่ แรก (ศตวรรษที่ 18)
นั ้น มีความต้องการที่จะปกป้ อง คุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภาพ พวกเขาต้องการ
อาทิเช่น การคุมุ้ ครองเสรีภาพ ในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพ
ในการตีพิมพ์ ซึ่งจะท�ำให้ทุกคนสามารถ แสดงความคิดและความรูส้ ึกทางการพูด และ
การเขียนได้
นอกจากนี ้นักเสรีนิยม ต้องการให้ยกเลิก การจ่ายค่าธรรมเนี ยมบางส่วน ในการซือ้ และ
ขายอีกด้วย ด้วยวิธีนี้จะท�ำให้ มีการเจริญเติบโตทางด้าน การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะ
เป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจ และลดความเสี่ยง ในการเกิดสงคราม

ลัทธิอนุ รกั ษ์ นิยม
ศัพท์คำ� ว่า konservativ (อนุ รกั ษ์ นิยม) นี ้มาจากว่า conservare ในภาษาละติน ซึ่ง
หมายความว่า รักษาหรือคงไว้อย่างเดิม นั กอนุ รกั ษ์ นิยมในยุคเริม่ แรก (ศตวรรษที่ 18)
นั ้นต้องการที่จะปกป้ องไว้ซึ่ง ประวัตศิ าสตร์ของชาติ ประเพณี วฒ
ั นธรรม และศาสนา
พวกเขาต้องการให้อ�ำนาจยังคงอยู่กับกษั ตริย์ โบสถ์ และเหล่าขุนนาง ในสังคม

ลั ท ธิสั งคมนิ ยม
ค�ำว่า socialism (สังคมนิ ยม) นี ้มาจากค�ำว่า socius ในภาษาละติน นั กสังคมนิ ยมในยุค
เริม่ แรก (ศตวรรษที่ 19) มีความต้องการจะปกป้ องสิทธิตา่ ง ๆ ของชนชัน
้ แรงงาน พวก
่
เขาไม่ตอ้ งการให้ โรงงานและหน่ วยงานอืน ๆ ตกเป็ นของเอกชน แต่พวกเขาต้องการให้
ทุกคนร่วมกันเป็ นเจ้าของในกิจการนั ้น ๆ แทน

พรรคการเมือง
พรรคการเมืองในปัจจุบัน (2013) ที่มีท่น
ี ั่ งในรัฐสภา คือ Centerpartiet, Folkpartiet,
Kristdemokraterna Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna และ Vänsterpartiet
้ เป็ นกลุ่มที่เรียกว่า Alliansen (พันธมิตร)
พรรคการเมืองบางพรรคก่อตัง้ ขึน
พรรคการเมืองที่รว่ มด้วยได้แก่ Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet และ
Kristdemokraterna
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บทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สิทธิตา่ ง ๆ ในระบอบประชาธิป ไตยมีความส�ำคัญยิ่ง โดยสิทธิดงั กล่าวนี ้จะเปิ ดโอกาสให้
ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต่อแนวทางการพัฒนาสังคม และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นทางการเมือง โดยคุณสามารถท�ำได้ดงั นี ้

•
•
•
•
•
•

ยื่นข้อเสนอแนะไปยัง นั กการเมืองหรือเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบประจ�ำคณะ		
กรรมการ หรือส�ำนั กงานนั ้น ๆ
แสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการ
หรือส�ำนั กงานได้รบั มา
อภิปรายโดยการเขียนบทความว่า คุณคิดเห็นอย่างไร และส่งไปยังหนั งสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนต่าง ๆ
ติดต่อไปยังสื่อมวลชนต่าง ๆ หากคุณต้องการบอกเรือ่ งที่คดิ ว่าส�ำคัญ
เข้าร่วมเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง หากคุณต้องการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
คุณสามารถ ติดต่อได้ที่ตวั แทนพรรคการเมืองนั ้นในเขตที่คณ
ุ อาศัยอยู่
เข้าร่วมในองค์กรที่ท�ำงานเกี่ยวกับการเมือง

เจ้าหน้ าที่และนั กการเมือง
นั กการเมืองที่ท�ำงานในรัฐสภา สภา คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ต่าง ๆ จะ
มีหน้ าที่ตดั สินใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เราควรมี นั กการเมืองยังมีหน้ าที่ตดั สินใจว่า
หน่ วยงานราชการต่าง ๆ ควรปฏิบัตเิ ช่นไร และเงินภาษี อากร ควรใช้จ่ายในด้านใดบ้าง
หน่ วยงานที่บริหารโดยนั กการเมืองจะเรียกว่า องค์กรหรือหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งอยู่
ในสังกัดของรัฐ เทศมณฑล และเทศบาล ตัวอย่างของหน่ วยงานในสังกัดรัฐ ได้แก่
ส�ำนั กงานจัดหางาน และส�ำนั กงานประกันสังคม ตัวอย่างขององค์กรในสังกัดเทศ
มณฑล ได้แก่ โรงพยาบาล และส�ำนั กงานขนส่งส่วนภูมิภาค (รถโดยสารประจ�ำทาง
และ รถไฟ) ตัวอย่างขององค์การในสังกัดเทศบาล ได้แก่ ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม และ
ส�ำนั กงานวัฒนธรรม โดยมากเทศบาลต่าง ๆ จะก�ำหนดเองว่า ควรบริหารงานอย่างไร
เทศบาลได้รบั เงินงบประมาณ จากภาษี เทศบาล
บุคคลที่ท�ำงานกับองค์กร หรือหน่ วยงานของรัฐนั ้น จะเรียกว่า เจ้าหน้ าที่ (ข้าราชการ)
เจ้าหน้ าที่จะปฏิบัตติ ามการตัดสินใจ ของนั กการเมือง เจ้าหน้ าที่นั้นไม่ควรฝักใฝ่
การเมือง เจ้าหน้ าที่ตอ้ งมีความเป็ นกลางในการท�ำงาน และในการพบปะกับประชาชน
ด้วย
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ระบบตุลาการในสวีเดน
ระบบตุลาการคือ ศาลและหน่ วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ท�ำงานด้านกฎหมายและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย สวีเดนมีหน่ วยงานราชการและศาลต่าง ๆ ในระบบตุลาการมากกว่า
100 หน่ วยงาน ระบบตุลาการนี ้ยังนั บนั บรวมถึง ต�ำรวจ ส�ำนั กงานอัยการ
กรมราชฑัณฑ์และคุมประพฤติ รวมถึงกรมศุลกากร

ต�ำรวจ
ต�ำรวจเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของรัฐซึ่งมีอยูทั่วประเทศ ต�ำรวจะมีหน้ าที่ดงั นี ้
ปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบและปลอดภัยให้สังคม
ดูแลรักษาความเรียบร้อย
แก้ ไขปัญหาอาชญากรรม
ปกป้ องคุม้ ครองประชาชน ให้บริการข่าวมูลข่าวสารและความช่วยเหลืออื่น ๆ

•
•
•
•

การติดต่อต�ำรวจ
หากคุณต้องการสอบถามต�ำรวจ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม คุณควร
โทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 114 14 เป็ นหมายเลขเดียวที่ ใช้ทั่วสวีเดน
หากคุณตกอยู่ ในสถานการณ์ ที่ฉุกเฉิ นควรคุณจะโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 112
คุณควรแจ้งไปที่หมายเลข 112 หากคุณพบเห็นอาชญากรรม หากมีผู้ ได้รบั รับบาดเจ็บ
หรือเกิดอัคคีภัย

รถต�ำรวจ
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ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (JO)
หากคุณคิดว่าตัวคุณเองหรือคนอืน ๆ ไม่ ได้รบั การปฎิบัติ โดยชอบธรรม จากหน่ วยงาน
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ คุณสามารถท�ำการร้องเรียนไปยัง JO (ผู้ตรวจงานแผ่นดินของ
รัฐสภา)
ผู้ตรวจงานแผ่นดินของรัฐสภา จะมีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ ศาล หน่ วยงานราชการ
และเจ้าหน้ าที่ปฏิบัตห
ิ น้ าที่ ได้ถูกต้อง และโดยชอบตามกฎหมาย แต่ ไม่มีอ�ำนาจหน้ าที่
ตรวจสอบนั กการเมือง
หากผู้ตรวจงานแผ่นดินของรัฐสภา เห็นว่าเจ้าหน้ าที่ของรัฐกระท�ำผิดอย่างร้ายแรง เจ้า
้ ศาล แต่ก็ ไม่คอ่ ยจะเกิดขึน
้ บ่อยนั ก ส่วนมากเป็ นการ
หน้ าที่ผู้นัั้นจะต้องถูกน� ำตัวขึน
ออกค�ำแถลงการณ์ ซึ่งหน่ วยงานราชการมักจะปฏิบัตติ าม ค�ำแถลงการณ์ ของผู้ตรวจ
งานแผ่นดินของรัฐสภา
ผู้ตรวจงานแผ่นดินของรัฐสภา เป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง คุณไม่จ�ำเป็ นต้องมี
สัญชาติสวีเดนหากจะท�ำร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน

ส�ำนั กงานตุลาการยุติธรรม (JK)
หากคุณคิดว่าตัวคุณเองหรือคนอื่น ๆ ไม่ ได้รบั การปฏิบัติ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ไม่ ได้รบั ความเป็ นธรรม จากหน่ วยงานหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ คุณยังสามารถท�ำการร้อง
เรียนไปที่ ส�ำนั กงานตุลาการยุตธิ รรมได้ดว้ ย ส�ำนั กงานตุลาการยุตธิ รรม เป็ นตัวแทน
ของรัฐบาลเช่นเดียวกันกับ ผู้ตรวจงานแผ่นดินของรัฐสภา เป็ นตัวแทนของรัฐสภา
ส�ำนั กงานตุลาการยุตธิ รรม จะมีหน้ าที่ตรวจสอบ เพื่อให้หน่ วยงานราชการปฏิบัตห
ิ น้ าที่
ตามกฎหมาย อีกทัง้ ยังมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับ เสรีภาพในการตี
พิมพ์และการแสดงออก
นอกจากนี ้ส�ำนั กงานตุลาการยุตธิ รรม มีอ�ำนาจจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ท่ี ไม่ ได้
รับความชอบธรรม แต่ผู้ตรวจงานแผ่นดินของรัฐสภาไม่มีอ�ำนาจนี ้
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ศาล
้ ต่อรัฐสภา
รัฐสภาควบคุมศาลผ่านทางกฎหมาย แต่ทว่าศาลมีความเป็ นกลางและไม่ขึน
้
รัฐบาลหรือหน่ วยงานราชการใด ๆ ทัง้ สิน
ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า กระท�ำความผิดมีสิทธิ์ ที่จะท�ำการพิสูจน์ ตนต่อศาล โดยให้สันนิ ษฐาน
หรือถือว่าบุคคลนั ้น เป็ นผู้บริสุทธิจนกว่าศาลจะตัดสินเป็ นอื่น
ศาลในสวีเดนมี 3 ประภทดังนี ้

•
•
•

ศาลทั่วไป (ศาลยุตธิ รรม)
ศาลปกครอง
ศาลพิเศษ

1. ศาลทั่วไป - พิจารณาตัดสินคดีอาญาและคดีแพ่ง
ศาลแขวง เป็ นศาลชัน
้ ต้นที่พิจารณาคดีอาญา ข้อพิพาท (ความขัดแย้ง) ในครอบครัว
หรือข้อพิพาทอื่น ๆ คดีอาญาเป็ นคดีที่ศาลพิจารณาไต่สวน และตัดสินผู้ที่กระท�ำความ
ผิดทางอาญา คดีครอบครัว ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ปกครองไม่สามารถตกลงกันได้วา่ ฝ่ ายใด
จะเป็ นผู้ดมู ีสิทธิ์เลีย้ งดู หรือมีอ�ำนาจปกครองบุตร ส่วนคดีแพ่ง คือ กรณี ที่บุคคลสอง
ฝ่ ายหรือมากกว่า ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลแขวงนั ้นมีอยู่ทั่วราชอาณาจักร
หากคุณไม่พอใจกับค�ำตัดสิน (ค�ำพิพากษา) ของศาลแขวง คุณมีสิทธิ์ย่น
ื ขออุทธรณ์ ตอ่
้ 6 แห่ง
ศาลอุทธรณ์ ในสวีเดนมีศาลอุทธรณ์ ดว้ ยกันทัง้ สิน
ศาลสูงสุด หรือศาลฎีกา เป็ นศาลชัน
้ สุดท้ายที่ คุณมีสิทธิ์ขอยื่นอุทธรณ์ ได้ คุณขอ
อุทธรณ์ ตอ่ ศาลสูงสุด หากคุณไม่พอใจกับการตัดสินคดี ของศาลอุทธรณ์ มีคำ� พิพาษา
้ เพื่อเสนอศาลสูงสุดพิจารณา ศาลสูงสุดตัง้ อยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม
ไม่มากนั กที่น�ำขึน
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วิธีด�ำเนิ นคดีอาญาของต�ำรวจและศาล
อาชญากรรม คือการที่ผู้หนึ่ งผู้ ใดกระท�ำสิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่มี โทษทางกฎหมาย หากคุณตก
เป็ นเหยื่อของอาชญากรรม คุณควรแจ้งความต่อต�ำรวจ
้ เป็ นต้นว่า การสอบปากค�ำ การตรวจสอบที่
ต�ำรวจจะด�ำเนิ นการสืบสวนเหตุที่เกิดขึน
เกิดเหตุ หรือการตรวจพิสูจน์ หลักฐาน เรียกว่า förundersökning (การสอบสวนเบือ้ ง
ต้น) ต�ำรวจหรืออัยการ จะเป็ นผู้ท�ำการสอบสวนเบือ้ งต้น ข้อมูลที่ ได้จากการสอบสวน
เบือ้ งต้นถือว่าเป็ นความลับ
ต�ำรวจหรือพนั กงานอัยการสามารถสั่งให้ ยุตกิ ารสอบสวนเบือ้ งต้นหรือสั่งให้ ระงับการ
้ เมื่อคดี ไม่มีหลักฐานพยานเพียงพอ เป็ นต้น
สอบสวนนั่ นเอง กรณี นี้จะเกิดขึน
หากมีการด�ำเนิ นการสอบสวนเบือ้ งต้นต่อ พนั กงานอัยการสามารถสั่งฟ้ องด�ำเนิ นคดีผู้
ต้องหา หมายความว่าจะมีการพิจารณาไต่สวนคดีที่ศาลแขวง (ศาล)
หน้ าที่ของศาล คือ การตรวจสอบว่าพนั กงานอัยการสามารถพิสูจน์ ได้วา่ ผู้ตอ้ งหา
กระท�ำความผิดข้อหานั ้นจริงตามที่อัยการกล่าวหา

บทลงโทษ

้ ศาล
ส�ำหรับความผิดข้อหาเล็กน้ อย พนั กงานอัยการสามารถสั่งลงโทษได้ โดยไม่ตอ้ งขึน
ซึ่งหมายความว่า พนั กงานอัยการจะตัดสินเองว่า ผู้ตอ้ งสงสัยนั ้นควรจะต้องจ่ายค่าปรับ
โดยจะท�ำได้ เมื่อผู้ตอ้ งสงสัยรายนั ้นให้การยอมรับสารภาพ การลงโทษข้อหาความผิด
ทางจราจรที่ถือเป็ นเรือ่ งปกติ เช่น การขับรถเร็วเกินก�ำหนด

สิทธิ ในการได้รบ
ั ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ความช่วยเหลือทางกฎหมายนี ้ จะเป็ นความช่วยเหลือจากทางรัฐ ส�ำหรับผู้ท่ี ไม่ ได้รบั
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบอื่นได้ โดยส่วนมากความช่วยเหลือทางกฎหมาย
นี ้ จะเป็ นการให้เงินแก่ทนายความ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ในคดี ทัง้ ยังสามารถได้รบั เงิน
ช่วยเหลือ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายส�ำหรับหลักฐานพยาน และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ เฉพาะ
บุคคลทั่วไปเท่านั ้นที่มีสิทธิ์ ได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมายนี ้ ไม่รวมสมาคมหรือ
บริษัท ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จะให้กับผู้ที่มีรายได้ตำ�่ กว่า 260,000 โครนสวีเดน
และไม่มีประกันภัยที่อยู่อาศัย

สิทธิ ในการขอทนายขอแรง/ทนายของรัฐ
บุคคลใดที่ตกเป็ นผู้ตอ้ งสงสัยคดี มีสิทธิ์ขอทนายขอแรง หมายความว่า บุคคลนั ้น
สามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความได้ ถึงแม้วา่ ไม่มีเงินพอ ส�ำหรับค่าใช้จ่าย
ก็ตาม โดยรัฐก็จะช่วยออกให้แทน
ทนายขอแรงจะขอได้ก็ตอ่ เมื่อเป็ น ผู้ตอ้ งสงสัยข้อหาร้ายแรงเท่านั ้น ข้อหาร้ายแรง
หมายถึง ข้อหาที่มี โทษร้ายแรงกว่าโทษปรับ หรือโทษรอลงอาญา ทนายขอแรงจะให้
ความช่วยเหลือทัง้ ในการสอบสวนเบือ้ งต้นและการพิจารณาไต่สวน ศาลจะเป็ นผู้
ตัดสินว่า จะแต่งตัง้ ทนายขอแรงให้หรือไม่
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2. ศาลปกครอง
Förvaltningsrätten คือศาลปกครอง หมายความว่า ศาลนี ้จะคอยตรวจสอบหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ ให้ปฏิบัตห
ิ น้ าที่ตามกฎหมาย ศาลปกครองมีหน้ าที่ เช่น ดูแลข้อพิพาท
ระหว่างบุคคลกับหน่ วยงานรัฐ ซึ่งอาจจะเป็ นข้อพิพาทกับส�ำนั กงานประกันสังคม
เทศบาล หรือส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม หากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งบังคับเยาวชนหรือผู้ตดิ ยา
เสพติดบุคคลให้เข้ารับการบ�ำบัด ศาลปกครองจะท�ำการตัดสินเช่นกัน
หากคุณไม่พอใจกับค�ำตัดสินของศาลปกครอง คุณสามารถยื่นขออุทธรณ์ ตอ่ ศาล
อุทธรณ์ ปกครอง (kammarrätt) ในสวีเดนจะศาลอุทธรณ์ ปกครองอยู่ดว้ ยกัน 4 แห่ง
ค�ำตัดสินของศาลอุทธรณ์ ปกครองนั ้น จะส่งต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด ในชัน
้ นี ้นั้น
ศาลจะตัดสินเฉพาะคดีที่ส�ำคัญ ๆ เท่านั ้น เพื่อเป็ นแบบแผนการตัดสินคดีท�ำนอง
เดียวกันในอนาคต

3. ศาลพิเศษ
ศาลพิเศษจะตัดสินเฉพาะคดีบางเรือ่ งเท่านั ้น ศาลตรวจคนเข้าเมือง เป็ นตัวอย่างหนึ่ ง
ของศาลพิเศษ ศาลตรวจคนเข้าเมืองจะท�ำการตรวจสอบ การตัดสินใจของกรมการ
ตรวจคนเข้าเมือง จะเป็ นการอนุ มัติ ในเรือ่ ง การออกใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ และการขอ
สัญชาติ
หากคุณต้องการยื่นอุทธรณ์ ผลการอนุ มัตขิ องกรมการตรวจคนเข้าเมือง ในขัน
้ แรกให้
คุณยื่นอุทธรณ์ ไปได้ที่กรมการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นอันดับแรก หากกรมการตรวจคน
เข้าเมืองไม่เปลี่ยนแปลงผลการอนุ มัติ ก็ ให้ส่งค�ำอุทธรณ์ ตอ่ ไปยังศาลตรวจคนเข้าเมือง
ศาลตรวจคนเข้าเมืองจะมีอยู่ทั่วประเทศ 3 แห่งด้วยกัน โดยตัง้ อยู่กับศาลปกครองใน
Stockholm Malmö และ Göteborg

การยื่นร้องเรียน
หากคุณคิดว่าหน่ วยงานรัฐ เช่น ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม หรือส�ำนั กงานประกันสังคม
ออกผลการอนุ มัตท
ิ ี่ ไม่ถูกต้อง คุณสามารถยื่นร้องเรียนผลการอนุ มัตดิ งั กล่าว หน่ วย
งานที่ ได้ท�ำการอนุ มัตจิ ะต้องอธิบายข้อมูลวิธีการในการร้องเรียน โดยข้อมูลนี ้จะอยู่ ใน
เอกสารชุดเดียวกับผลการอนุ มัติ
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การร้องเรียนผลการอนุ มัติของเทศบาล
หากคุณต้องการจะยื่นร้องเรียนผลการอนุ มัตจิ ากเทศบาล คุณต้องด�ำเนิ นการภายใน 3
สัปดาห์หลังจากวันที่ท�ำการอนุ มัติ การร้องเรียนมี 2 แบบดังนี ้

•

•

Laglighetsprövning (การทบทวนความถูกต้องตามกฎหมาย) - หากเป็ นการ
อนุ มัติ โดยผิดวิธีหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลมีอ�ำนาจตัดสินใจอนุ มัติ
เรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล การอนุ มัตน
ิ ั ้นจะต้อง
เป็ นไปตามหลักกฎหมายของเทศบาล หากคุณคิดว่าการอนุ มัตน
ิ ั ้นมีวธิ ีการไม่
ถูกต้อง (ไม่ท�ำตามกฎหมายเทศบาล) คุณสามารถอุทธรณ์ ได้
Förvaltningsbesvär (อุปสรรคทางการปกครอง) - หากเป็ นผลการอนุ มัตินั้น
ไม่ถูกต้อง Förvaltningsbesvär คือ การร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไป ที่ ได้รบั ผล
กระทบจากการอนุ มัติ โดยอาจจะเป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับ การปฏิเสธค�ำร้องขอเงินช่วย
เหลือ หากเทศบาลไม่ยอมแก้ ไขผลการอนุ มัติ ให้คณ
ุ ค�ำร้องทุกข์ของคุณนั ้นจะส่ง
ต่อไปยังศาลปกครอง

การร้องเรียนผลการอนุ มัติของส�ำนั กงานประกันสังคม
การประกันสังคม จะจ่ายเงินแก่คณ
ุ เพื่อทดแทนรายได้ที่คณ
ุ ควรได้รบั เมื่อคุณไม่
สามารถท�ำงานได้ เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ เงินทดแทนส�ำหรับผู้ช่วย เงินส�ำหรับ
อุปกรณ์ ช่วยเหลือ และเงินสงเคราะห์เพื่อดูแลบุตร เป็ นตัวอย่างเงินซึ่งจ่ายในการ
ประกันสังคม โดยส�ำนั กงานประกันสังคม จะเป็ นผู้จ่ายเงินประกันสังคม
หากคุณคิดว่าผลการอนุ มัติ จากส�ำนั กงานประกันสังคมไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องเรียน
ได้ การร้องเรียนควรเป็ นท�ำเป็ นลายลักษณ์ อักษร (หนั งสือร้องเรียน) และต้องท�ำภายใน
2 เดือนหลังจากวันที่ออกผลการพิจารณาหรือผลการอนุ มัติ
โดยเขียนค�ำร้องเรียนต่อศาลปกครอง แต่ ให้ส่งจดหมายไปยังส�ำนั กงานประกันสังคม
เพื่อให้ส�ำนั กงานประกันสังคม มี โอกาสเปลี่ยนแปลงแก้ ไขผลการอนุ มัตขิ องตน หาก
ส�ำนั กงานประกันสังคม ไม่ท�ำการเปลี่ยนผลการอนุ มัติ ค�ำร้องเรียนนั ้นก็จะส่งต่อไปยัง
ศาลปกครอง และหากศาลปกครองเองยังไม่เปลี่ยนแปลงผลการอนุ มัตน
ิ ั ้น คุณสามารถ
่
่
่
่
่
ทีจะยืนเรืองร้องเรียนต่อไปยังศาลอุทธรณ์ ทีสุดท้ายทีคณ
ุ สามารถร้องเรียนไปได้ คือ
ศาลปกครองสูงสุด Högsta förvaltningsdomstolen

การเปิ ดเผยข้อมูลทางราชการและการ
รักษาความลับ
ในสวีเดนนี ้มีหลักการหนึ่ งที่เรียกว่า offentlighetsprincipen (หลักการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางราชการ) Offentlighetsprincipen หมายถึง ทุกคนมีสิทธิ์ขออ่านเอกสารเผยแพร่
ของทางราชการ จากเจ้าหน้ าที่หรือหน่ วยงานรัฐได้ เอกสาร คือ บันทึกที่ประกอบด้วย
ข้อมูล ส่วนมากจะเป็ นกระดาษ หรืออาจจะเป็ นจดหมาย หรือค�ำตัดสิน/ผลการอนุ มัติ
นอกจากนั ้นยังอาจจะเป็ น อีเมล ภาพยนตร์ หรือแฟ้ มข้อมูลบันทึก โดยคอมพิวเตอร์
หากเป็ นเอกสารที่เก็บรักษาไว ้โดยเทศบาลหรือหน่ วยงานรัฐ หรือเป็ นเอกสารที่หน่ วย
้ จะถือว่าเป็ นเอกสารเผยแพร่ทางราชการ หมายความว่า
งานดังกล่าวได้รบั หรือจัดท�ำขึน
ทุกสิ่งที่คณ
ุ ได้เขียนไป ยังเทศบาลก็เป็ นเอกสารเผยแพร่ ให้ผู้อื่นอ่านได้ดว้ ย
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หลักการเปิ ดเผยข้อมูลทางราชการ จะมีบัญญัติ ไว้ ในกฎหมายมูลฐานของรัฐธรรมนู ญ
้ เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชได้รบั รูว้ า่ มีอะไรเกิดขึน
้ ในประเทศ
เป็ นการบัญญัตขิ ึน
หรือเทศบาล
แต่อย่างไรก็ดยี ังมีเอกสารบางอย่างที่เป็ นความลับ (คุม้ ครองเป็ นความลับ) ซึ่งอาจเป็ น
ความลับเพื่อการคุม้ ครองประชาชน ยกตัวอย่างเช่น เอกสารจากส�ำนั กงานสวัสดิการ
สังคม ยังมีกฎหมายพิเศษ (กฎหมายรักษาความลับ) ที่ระบุไว้วา่ เอกสารหรือข้อมูลใดที่
เป็ นความลับ
หากคุณขอดูเอกสารเผยแพร่ คุณควรได้รบั โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ คุณไม่
จ�ำเป็ นต้องบอกกล่าวว่าคุณเป็ นใคร ทัง้ ยังไม่มีความจ�ำเป็ นต้องบอกเหตุผลว่า ท�ำไมจึง
ต้องการดูเอกสารนั ้น ๆ หากเทศบาลหรือหน่ วยงานรัฐไม่ยอมมอบเอกสารนั ้น ให้แก่คณ
ุ
่
่
คุณสามารถร้องเรียนได้ ทางเทศบาลจะแจ้งวิธีการยืนเรืองร้องเรียนให้คณ
ุ ทราบ

สินบนและการติดสินบน
สินบน คือการให้ของก�ำนั ลแก่เจ้าหน้ าที่หรือนั กการเมือง เพราะผู้ที่ ให้ของก�ำนั ลนั ้น
ต้องการได้ผลประโยชน์ ตอบแทน สินบนอาจจะเป็ นอาทิเช่น การเลีย้ งอาหารเย็น การ
ท่องเที่ยว หรือของขวัญ เป็ นต้น
ในสวีเดนนั ้น ห้ามมิ ให้เจ้าหน้ าที่หรือนั กการเมืองรับสินบน การรับสินบนถือว่าเป็ น
อาชญากรรมอย่างหนึ่ ง ผู้ที่รบั สินบนถือว่ากระท�ำผิดในการกินสินบน ผู้ท่ี ให้สินบนอาจ
ถูกลงโทษส�ำหรับการติดสินบน หมายความ ว่าห้ามจะไม่ผู้ ใดรับสินบน ไม่วา่ จะเป็ น ครู
เจ้าหน้ าที่บุคลากรผู้ ให้บริการด้านสุขภาพ หรือเจ้าหน้ าที่สวัสดิการสังคม แม้แต่สมาชิก
ในบริษัทสังกัดเทศบาล หรือคณะกรรมการ ก็ห้ามมิ ให้รบั สินบนด้วย
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7. การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองในสวีเดน
สารบัญ
สุขภาพคืออะไร
ยาเสพติด แอลกอฮอล์และบุหรี่
การดูแลสุขภาพและการพยาบาลในสวีเดน
คุณสามารถติดต่อที่ ใดได้บ้าง
ทันตกรรม
หากคุณไม่พอใจ
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สุขภาพคืออะไร
สุขภาพของแต่ละบุคคล อาจมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ส�ำหรับหลาย ๆ คน
สุขภาพอาจหมายถึง ความแข็งแรง และความความรูส้ ึกดี สุขภาพมีผลมาจากหลาย
สิ่ง เช่นว่า สุขภาพของคุณอาจมีผลมาจากคุณมีความสุขจากผู้คนรอบข้าง และการคิด
ว่าชีวติ คุณมีความหมาย สุขภาพของคุณอาจส่งผลมาจากการงานของคุณ สิ่งที่คณ
ุ รับ
ประทาน ความเครียด การนอนหลับ การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด
สังคมรอบข้างตัวคุณ มีความส�ำคัญต่อสุขภาพของคุณมาก ไม่วา่ คุณอยู่อาศัยอย่างไร
งานอะไรที่คณ
ุ ท�ำ และหากคุณรูส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่ ง ของสังคมก็จะมีผลต่อสุขภาพของ
คุณด้วยเช่นกัน
รูปภาพนี ้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ วงกลมชัน
้ นอกสุดแสดงให้วา่ โลก
นี ้มีผลต่อเราอย่างไร วงกลมชัน
้ ถัดเข้ามาแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งตัวคุณเองไม่
สามารถควบคุมได้ วงกลมชัน
้ ถัดมาเป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวติ ของคุณ วงกลม
่
่
ชัน
้ ในทีอยู่ ใกล้ตวั คุณทีสุด เป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและครอบครัวของคุณ

การว่างงาน

ที่อยู่อาศัย

สิ่งแวดล้อมที่
ท�ำงาน
การออก
ก�ำลังกาย
เพศสัมพันธ์
และชีวติ คู่

พฤติกรรมการ
นอนหลับ

การประกันสังคม
ความสัมพันธ์
ที่ดี
กรรมพันธุ์
เพศ
อายุ

พฤติกรรมการ
รับประทาน
ยาเสพติด
สิ่งแวดล้อม

นั นทนาการและ
วัฒนธรรมวัฒ

การช่วยเหลือ
ทางสังคม

การดูแลสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล

การติดต่อ
ระหว่างเด็กแลผู้ ใหญ่

แอลกอฮอล์
ยาสูบ
อาหาร

การบริการดูแลเด็ก
และผู้สูงอายุ

การศึกษา
การจราจร

กลยุทธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

อ้างอิง: คณะกรรมการบริหารเทศมณฑล Jönköping
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สาธารณสุข
สาธารณสุข เป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับสุขภาพของทุกคนในประเทศ รัฐบาลและ
หน่ วยงานต่าง ๆ ของสวีเดน มีหน้ าที่ปฏิบัตงิ านเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (Statens folkhälsoinstitut ) เป็ นหนึ่ งในหน่ วยงานดัง
กล่าว ตัวอย่างงานของสถานบันสาธารณสุขแห่งชาติ ได้แก่ รณรงค์ ให้ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่ ออกก�ำลังกายและเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม
สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติมีวตั ถุประสงค์การปฏิบัตงาน 11 ประการเพื่อท�ำให้
ประชาชนในสวีเดนมีสุขภาพดี วัตถุประสงค์ทงั ้ 11 ประการมีดงั นี ้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การมีส่วนร่วมและเป็ นส่วนหนึ่ งในสังคม
การเงินและสังคมที่มั่นคง
สภาพความเป็ นอยู่ ในการเจริญเติบโตที่ดแี ละปลอดภัย
ยกระดับสุขภาพชีวติ การท�ำงาน
สภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัยและดีตอ่ สุขภาพ
เพิ่มการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ และการติดเชือ้ เป็ นอย่างดี
เพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัย และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี
้
ส่งเสริมให้การออกก�ำลังกายมากขึน
มีนิสัยที่ดี ในการรับประทาน และโภชนาการที่ปลอดภัย
ลดปริมาณการใช้ยาสูบและแอลกอฮอล์ เพือ่ ให้เป็ นสังคมทีป่ ลอดยาเสพติดและ
สารกระตุน
้ รวมทัง้ การลดผลเสียที่เกิดจากการเล่นการพนั นมากเกินไป
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สุขนิ สยั ที่ดี ในการรับประทานอาหาร
สิ่งที่คณ
ุ รับประทาน และดืม่ มีความส�ำคัญเป็ นอย่างมาก ต่อสุขภาพและความรูส้ ึกของ
คุณ การกินดีและการออกก�ำลังกาย สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บได้หลายโรค
ยกตัวอย่างเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็งและปัญหาทางด้านจิตใจ
เนื่ องจากร่างกายต้องการสารอาหารชนิ ดต่าง ๆ ดังนั ้นการรับประทานอาหารหลาก
หลายชนิ ด มีความส�ำคัญเพื่อให้คณ
ุ ได้รบั สารอาหารทุกชนิ ดที่จ�ำเป็ นต่อร่างกาย หาก
รับประทานอาหารเช้า เที่ยง และ อาหารเย็นเป็ นเวลา จะท�ำให้รบั ประทานอาหารใน
้
ปริมาณที่พอดี ได้ง่ายขึน

5 เคล็ดลับเกี่ยวกับอาหาร
ส�ำนั กงานอาหารแห่งชาติ (Livsmedelsverket) เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของรัฐ ที่มีหน้ า
ที่ท�ำงานกับเกี่ยวกับเรือ่ งอาหาร ส�ำนั กงานอาหารแห่งชาติ มีคำ� แนะน� ำ 5 ข้อเกี่ยวกับ
อาหารที่ดสี �ำหรับสุขภาพดังนี ้

•
•
•
•
•

รับประทานผลไม้และผักเยอะ ๆ ประมาณ 500 กรัมต่อวัน
รับประทานขนมปังธัญพืชในแต่ละมือ้
่ ลากมีสัญลักษณ์ รปู รูกุญแจ
เลือกอาหารทีฉ
รับประทานปลาบ่อย ๆ ประมาณสามครัง้ ต่อสัปดาห์
ใช้เนยเทียมชนิ ดเหลวหรือน� ้ำมันในการประกอบอาหาร
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สัญลักษณ์ รป
ู รูกุญแจ
ตามร้านขายของช�ำทั่วไป จะมีอาหารที่มีรปู สัญลักษณ์ คล้ายกับรูกุญแจอยู่บนฉลาก ซึ่ง
อาหารนั ้นจะมี ไขมัน น� ้ำตาล หรือเกลือในปริมาณน้ อยแต่จะมีเส้นใยอาหารมากกว่า
อาหารชนิ ดเดียวกันแต่ ไม่มีสัญลักษณ์ นี้

เคล็ดลับส�ำหรับผู้ ใหญ่
ผู้ ใหญ่หลาย ๆ คนจะมีจะรูส้ ึกดีขน
ึ ้ กว่าเดิม หากรับประทานที่มี ไขมันอิ่มตัวน้ อยลง
่
ไขมันอิ่มตัวมีอยู่ ในอาหารทีท�ำมาจากสัตว์ และน� ้ำมันบางชนิ ดที่มาจากพืช (น� ้ำมันพืช)
ตัวอย่างเช่น น� ้ำมันมะพร้าวและน� ้ำมันปาล์ม ไขมันอิ่มตัวยังมีอยู่ ในนม นมเปรีย้ ว เนย
เนยแข็ง ผลิตภัณฑ์ ไขมันจากสัตว์ ครีม ไอศครีม และช็อคโกแลต ไขมันอิ่มตัวเหล่านี ้
เป็ นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ไขมันไม่อิ่มตัวนั ้นดีตอ่ ร่างกาย ไขมันตัวนี ้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอด
เลือดได้ ไขมันไม่อิ่มตัวนั ้น มีอยู่ ในน� ้ำมันพืชเป็ นส่วนใหญ่ รวมถึงไขมันส�ำหรับปรุง
อาหารชนิ ดอ่อนและเหลว ปลา ถั่วและอัลมอนด์
ในผลไม้และผัก มีสารอาหารหลายชนิ ดที่รา่ งกายต้องการ ตัวอย่างเช่น วิตามิน แร่ธาตุ
และเส้นใยอาหาร ผักที่มีเส้นใยอาหารก็ ได้แก่ แครอท บร็อคโคลี่ ถั่วและกะหล�่ำปลี
การรับประทานผลไม้และผักทุก ๆ วันจะเป็ นผลดีตอ่ สุขภาพ
ส�ำหรับปลาและอาหารทะเลนั ้น มีวติ ามินและแร่ธาตุตา่ ง ๆ มากมาย นอกจากนี ้ก็ยังมี
ไขมันจากปลาที่มีชื่อว่า โอเมก้า 3 ซึ่งดีตอ่ หัวใจ ความดันโลหิตและเลือด
หากคุณต้องการลดน� ้ำหนั ก คุณไม่ควรรับประทานมันฝรัง่ ข่าว พาสต้าแและขนมปัง
มากเกินไป คุณควรเลี่ยงลูกกวาด มันฝรัง่ แผ่นทอด เค้กและช็อคโกแลต

เคล็ดลับส�ำหรับเด็ก
เด็กจ�ำเป็ นต้องรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ และตรงเวลา เพราะจะท�ำให้พวกเขา
เติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย เด็กควรรับประทานอาหารในแบบเดียวกันกันผู้ ใหญ่
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ส�ำหรับทารกนั ้นนมแม่ (น� ้ำนมจากอก) เป็ นอาหารที่ดท
ี ่สี ุด
ในนมแม่ จะมีสารอาหารหลายชนิ ดที่ทารกต้องการ รวมถึงสารอาหารที่ช่วยในการ
ป้ องกันเด็กจากการติดเชือ้ ต่าง ๆ ด้วย คุณสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
ส�ำหรับเด็กเพิ่มเติมได้ที่ศน
ู ย์อนามัยเด็ก (BVC) และคุณยังสามารถอ่านข้อมูลทาง
่
อินเตอร์เน็ ตได้ดว้ ยที http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/
Spadbarn/#1

การออกก�ำลังกาย
มนุ ษย์จ�ำเป็ นต้องออกก�ำลังกาย เพื่อให้ตวั เองมีสุขภาพดี การออกก�ำลังกายช่วยลด
ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เป็ นต้นว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็ง
้ นอนหลับง่าย ทนต่อ
บางชนิ ด การออกก�ำลังกายจะท�ำให้ คุณมีความสุขมากขึน
่
ความเครียดได้ดี และช่วยควบคุมน� ้ำหนั กให้คงที ผู้ ใหญ่ควรออกก�ำลังกายอย่างน้ อย 30
นาทีทุกวัน คุณไม่จ�ำเป็ นต้องออกก�ำลังกายอย่างหักโหม เพื่อให้มีสุขภาพดี เพียงออก
ก�ำลังกายด้วยการเดินเล่นก็น่าพอ
เด็กจ�ำเป็ นต้องออกก�ำลังกายมากกว่าผู้ ใหญ่ เพื่อให้มีสุขภาพดีเด็กควรออกก�ำลังกาย
อย่างน้ อย 60 นาทีทุกวัน

ความเครียด
มนุ ษย์เราหลายคนรูส้ ึกว่าตนเองเครียด แต่ความเครียดอาจจะไม่เป็ นอันตรายเสมอไป
ความเครียดเป็ นตัวช่วยให้เกิดพลังพิเศษ ที่ช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ ที่ยุ่งยากได้
แต่ถ้าหากเครียดมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หากคุณรูส้ ึกเครียด
ทางที่ดคี วรหาต้นเหตุวา่ ท�ำไม แล้วจะท�ำให้คณ
ุ หาทางแก้ ไขได้
สัญญาณอย่างหนึ่ งของความเครียด คือ การที่คณ
ุ นอนไม่หลับ และรูส้ ึกเศร้า
คุณอาจจะรูส้ ึกได้ดว้ ยว่าตัวคุณไม่มีสมาธิ ความจ�ำแย่ และมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะ
อาหารปวดหัว และปวดเมื่อยตามร่างกาย
หากคุณออกก�ำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ และนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยให้
ร่างกายรับมือกับความเครียดได้

การนอนหลับ
การนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม เป็ นเรือ่ งส�ำคัญหากคุณต้องการมีสุขภาพที่ดี ผู้ ใหญ่มักจะ
ต้องการนอนหลับระหว่าง 6 ถึง 9 ชั่วโมงต่อทุกวัน แต่เด็ก ๆ ต้องการมากกว่านั ้น
้ อยู่กับหลายสิ่ง เช่น
การมีปัญหาในการนอนหลับ มักเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา ซึ่งอาจขึน
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กรน โรคภัย ความกังวลและความเครียด หรือการที่คณ
ุ รับประทาน
อาหารดึกเกินไป
้ ได้เอง แต่ถ้าเป็ นปัญหาเรือ้ รังแล้วคุณเข้ารับการรักษาก็จะ
คุณอาจจะนอนหลับดีขึน
เป็ นความคิดที่ดี
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ยาเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่
ในประเทศสวีเดน ถือว่าสิ่งเสพติดทุกชนิ ดเป็ นสิ่งต้องห้าม การขาย ซือ้ หรือมี
สิ่งเสพติดไว้เพื่อเสพเอง มีความผิดตามกฎหมาย อาชญากรรมยาเสพติด (คดียาเสพ
ติด) มี โทษหนั ก โดยมากจะเป็ นโทษจ�ำคุก การเลิกยาเสพติดด้วยตัวเองนั บว่าเป็ นเรือ่ ง
ยากทีเดียว ผู้ตดิ ยาส่วนใหญ่จ�ำเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการ
แพทย์
Kat เป็ นพืชชนิ ดหนึ่ งที่ปลูกกันในบางแถบของอัฟริกา ในสวีเดนถือว่าพืชชนิ ดนี ้เป็ น
สิ่งเสพติด การขายหรือมีครอบครองไว้ อาจได้รบั โทษจ�ำคุกเป็ นเวลานานและปรับหนั ก
ผู้ ใดที่จะซือ้ แอลกอฮอล์ ในสวีเดนต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ แอลกอฮอล์จะจัด
จ�ำหน่ ายตาม Systembolaget (ร้านจ�ำหน่ ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮล์ โดยเฉพาะ) โดยมีรฐั
เป็ นเจ้าของ เครือ่ งดืม่ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้ อย ตัวอย่างเช่น cider
(เหล้าแอปเปิ ้ ล) จะจ�ำหน่ ายตามร้านค้าทั่วไป ส�ำหรับการซือ้ แอลกอฮอล์ ในร้านค้าโดย
ทั่วไปนั ้นคุณต้องมีอายุครบ 18 ปี
การดืม่ แอลกอฮอล์เป็ นระยะเวลายาวนานนั ้น อาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล
และปัญหาการนอนไม่หลับ หากคุณดืม่ ใน
ปริมาณมาก จะมีความเสี่ยงต่อการติดสุรา
เรือ้ รัง และมีความเสี่ยงที่คณ
ุ จะเป็ นโรคหรือได้
รับบาดเจ็บ ได้เช่นกัน การบอกกล่าวเกี่ยวกับ
นิ สัยการดืม่ ของคุณจะมีความส�ำคัญต่อเข้ารับ
การรักษา
่ �ำให้เกิดโรคหลายโรค และท�ำให้
การสูบบุหรีท
มนุ ษย์เสียชีวติ ก่อนเวลาอันควร โรคมะเร็ง โรค
เกี่ยวกับปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
กระเพาะเป็ นแผล เป็ นผลที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ เมื่อคุณอยู่ ในห้องเดียวกับคนที่สูบบุหรี่
คุณก็สูดดมควันบุหรีเ่ ข้าไปเช่นกัน เรียกว่า
passiv rökning (การสูบบุหรีม่ ือสอง) และ
อาจท�ำให้คณ
ุ เป็ นโรคเดียวกับผู้ที่สูบบุหรีด่ ว้ ย
เนื่ องจากการสูบบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ดังนั ้นคุณจะต้องมีอายุ 18 ปี จึงจะสามารถซือ้
่ รือยาสูบได้
อบุหรีห
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การดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลใน
สวีเดน
การรักษาพยาบาลของรัฐ
การรักษาพยาบาลของรัฐ เป็ นการรักษาพยาบาลที่ ให้สิทธิแก่ประชาชนทุกคน เทศบาล
และเทศมณฑล หรือภูมิภาคเป็ นผู้รบั ผิดชอบงานในส่วนนี ้ เทศบาลจะให้การช่วยเหลือ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ที่เจ็บป่ วยเรือ้ รัง

การดูแลรักษาตัวเอง
โรคและอาการบาดเจ็บที่ ไม่รา้ ยแรงต่าง ๆ คุณสามารถดูแลตัวเองได้ อาจจะเป็ นหวัด
ิ่ ้ ใน
เป็ นไข้ โรคหวัดลงกระเพาะหรือแผลเล็ก ๆ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรืองนี
หนั งสือชื่อ Egenvårdsguiden (คูม่ ือการดูแลรักษาตัวเอง) เป็ นหนั งสือแจกฟรีที่ศน
ู ย์
อนามัยประจ�ำตัวคุณ
คุณสามารถโทรศัพท์ ไปยังศูนย์สายด่วนการแพทย์ (sjukvårdsrådgivningen) เพื่อ
ขอค�ำแนะน� ำ ที่ศน
ู ย์นี้จะให้บริการโดยพยาบาล ซึ่งจะช่วยตอบค�ำถามได้วา่ หาก
คุณต้องการรักษาพยาบาล คุณควรไปที่สถานพยาบาลใด ศูนย์สายด่วนการแพทย์นี้
เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์คอื 1177 และยังมีเวปไซต์ดว้ ยคือ
www.1177.se ซึ่งจะมีข้อมูลเป็ นภาษาต่าง ๆ

ร้านขายยา
คุณสามารถซือ้ ยาได้ที่รา้ นขายยา มียาบางประเภทที่ตอ้ งใช้ ใบสั่งจากแพทย์ บุคลากร
ผู้ท�ำงานที่รา้ นขายยา มีความรูอ้ ย่างดีเกี่ยวกับโรคหลายชนิ ด รวมทัง้ ความรูเ้ รือ่ งยา
บุคลากรเหล่านั ้น สามารถตอบค�ำถามต่าง ๆ ของคุณได้ ร้านขายยายังมีข้อมูลและแผ่น
พับเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ อีกด้วย

คลินิกเอกชน
เนื่ องจากมีบริษัทคลินิกเอกชนหลายราย ที่ท�ำสัญญากับเทศบาลหรือเทศมลฑล ดังนั ้น
คลินิกเหล่านั ้น จะให้บริการดูแลรักษารูปแบบเดียวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ

การพยาบาลเบือ้ งต้น
การพยาบาลเบือ้ งต้น เป็ นการรักษาพยาบาลที่คณ
ุ ได้รบั นอกเหนื อจากโรงพยาบาล
อาทิเช่น ศูนย์อนามัย การพยาบาลเบือ้ งต้นมีท่ศี น
ู ย์อนามัยทุกแห่ง ศูนย์อนามัยมารดา
ศูนย์อนามัยเด็ก นั กกายภาพบ�ำบัด นั กอาชีวบ�ำบัด นั กจิตวิทยา นั กจิตบ�ำบัด และศูนย์
สุขภาพเยาวชน (ungdomsmottagningen)
หากคุณป่ วยไข้ ไม่สบาย คุณควรติดต่อกับศูนย์อนามัยก่อนเป็ นล�ำดับแรก
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และหากคุณเป็ นผู้ย้ายมาอยู่ ใหม่ คุณก็สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ศน
ู ย์อนามัย
ในการตรวจสุขภาพนั ้น จะเป็ นสัมภาษณ์ และตอบค�ำถาม เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ เจ้า
หน้ าที่ศน
ู ย์อนามัย จะท�ำการตรวจและเก็บตัวอย่างหลายรายการ
ทัง้ นี ้คณ
ุ ยังสามารถขอความช่วยเหลือ จากศูนย์อนามัยในการเลิกบุหรี่ ลดการดืม่
แอลกอฮอล์ หรือจัดการกับความเครียดได้อีกด้วย

บริการรับส่ง
หากคุณมีความล�ำบากในการเดินทาง ด้วยตนเองหรือขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร
ประจ�ำทาง รถไฟ รถราง) คุณสามารถขอบริการรับส่งได้ โดยคุณจะได้การเดินทางโดย
รถแท็กซี่ หรือรถโดยสารขนาดเล็ก เทศบาลจะเป็ นผู้อนุ มัตวิ า่ คุณมีสิทธิ์ ได้รบั การ
บริการนี ้

แพทย์ท่ัวไป
แพทย์ที่ศน
ู ย์อนามัยนั ้น ส่วนมากจะเป็ นแพทย์ทั่วไป หมายความว่า พวกเขาจะดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มี โรคทั่วไป และแพทย์เหล่านี ้ จะท�ำงานเกี่ยวกับการป้ องกันรักษาอีกด้วย
หมายความว่า พวกเขาจะช่วยเหลือในการป้ องกันไม่ ให้เกิดโรค ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการ
ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ ลดน� ้ำหนั กหรือว่าลดการดืม่ แอลกอฮอล์
แพทย์ทั่วไปจะดูดว้ ยว่า หากคุณจ�ำเป็ นต้องได้รบั การรักษา กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก็
จะมี ใบส่งตัว (en remiss) ไปยังแพทย์เฉพาะทาง
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พยาบาล
พยาบาลจะท�ำหน้ าที่ปฏิบัตงิ าน ตามสถานพยาบาลทุกแห่งที่คณ
ุ เข้ารับการรักษา
พยาบาลหลาย ๆ คนก็มีความรูเ้ ฉพาะทางเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ด้านจิตเวช

ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาลท�ำงานร่วมกันกับแพทย์และพยาบาล มีหน้ าที่ เช่น เจาะเลือด และท�ำ
แผล เป็ นต้น

นั กกายภาพบ�ำบัดและนั กอาชีวบ�ำบัด
นั กกายภาพบ�ำบัด เป็ นผู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ที่ปวดหลัง
นั กอาชีวบ�ำบัด เป็ นผู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่ วย หรือผู้ที่บาดเจ็บ
เพื่อให้สามารถด�ำเนิ นชีวติ ประจ�ำวันได้ดขี น
ึ้

นั กจิตวิทยา นั กจิตเวชและผู้ ให้ค�ำปรึกษา
นั กจิตวิทยา นั กจิตเวชหรือผู้ ให้คำ� ปรึกษา เป็ นผู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ที่มีปัญหาทาง
จิต ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากความซึมเศร้าหรือความเครียด

นั กโภชนาการ
นั กโภชนาการ เป็ นผู้ ให้ความช่วยเหลือในด้าน การเลือกรับประทานอาหาร และเครือ่ ง
้
ดืม่ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงขึน

การพบกับผู้ ให้บริการรักษาพยาบาล
เมื่อคุณพูดคุยกับบุคลากรใด ๆ ประจ�ำสถานพยาบาล เช่น แพทย์หรือพยาบาล คุณควร
บอกว่าตัวคุณเองต้องการอะไร ตัวคุณเองรูเ้ รือ่ งเกี่ยวกับปัญหา ที่คณ
ุ มีมากกว่าใคร
ในสวีเดนเป็ นปกติที่แพทย์จะใช้หนั งสือเล่มที่ชื่อว่า Patient-Fass ซึ่งเป็ นเหมือน
พจนานุ กรมเกี่ยวกับยาชนิ ดต่าง ๆ

คุณสามารถติดต่อที่ ใดได้บ้าง
เมื่อคุณหรือบุตรของคุณไม่สบาย อันดับแรกที่คณ
ุ ควรท�ำ คือไปที่ศน
ู ย์อนามัยประจ�ำตัว
คุณ ศูนย์อนามัยจะปิ ดท�ำการในช่วงค�ำ่ หรือวันหยุดราชการ หากคุณมีความจ�ำเป็ นต้อง
รับการรักษาพยาบาลโดยทันที คุณควรไปที่แผนกคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดย
สอบถามศูนย์อนามัย ได้วา่ มีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการใด ที่ตงั ้ อยู่ ใกล้ท่สี ุด หรืออ่าน
ได้ท่เี ว็บไซต์ของทางศูนย์อนามัย

การเลือกศูนย์อนามัย
้ ไป จะมีสิทธิ์เลือกศูนย์อนามัยที่คณ
ผู้ซึ่งมีอายุเกิน 16 ปี ขึน
ุ ต้องการได้ ส�ำหรับเด็กที่
มีอายุตำ�่ กว่า 16 ปี พ่อแม่ (หรือผู้มีอ�ำนาจปกครองบุตร) จะเป็ นผู้เลือกศูนย์อนามัยให้
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ภาพ: Colourbox

คุณสามารถเลือกศูนย์อนามัย ที่คณ
ุ ต้องการได้ หลาย ๆ คนเลือกศูนย์อนามัยที่ตงั ้ อยู่
ใกล้บ้าน คุณยังสามารถเลือกได้ ระหว่างศูนย์อนามัยรัฐหรือเอกชน ส�ำหรับการเลือก
ศูนย์อนามัยนั ้น คุณสามารถ ไปที่ศน
ู ย์อนามัยที่คณ
ุ เลือกให้ เป็ นศูนย์อนามัยประจ�ำตัว
แล้วคุณจะได้รบั การช่วยเหลือในการลงทะเบียน หากคุณไม่เลือกศูนย์อนามัยเอง ก็จะมี
การลงทะเบียนให้คณ
ุ กับศูนย์อนามัยใกล้บ้านคุณ ตามที่อยู่ ในทะเบียนราษฏร์
คุณสามารถเปลี่ยนศูนย์อนามัยเมื่อไหร่ก็ ได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณย้ายที่อยู่ หากคุณ
ต้องการเปลี่ยนศูนย์อนามัย คุณก็ ไปติดต่อที่ศน
ู ย์อนามัย ที่คณ
ุ ต้องการลงทะเบียนเป็ น
ศูนย์อนามัยประจ�ำตัว

โรคหรืออาการบาดเจ็บที่อันตรายถึงชีวต
ิ
หากคุณป่ วยเฉี ยบพลัน หรือได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงถึงชีวติ คุณควรไปที่แผนกฉุ กเฉิ น
ของโรงพยาบาล หากคุณไม่สามารถไปที่ โรงพยาบาล ด้วยรถส่วนตัวหรือแท็กซี่ คุณ
สามารถโทรศัพท์ตดิ ต่อไปที่ SOS alarm หมายเลข 112
หากบุตรของคุณป่ วย หรือได้รบั บาดเจ็บรุนแรง คุณสามารถไปที่แผนฉุ กเฉิ นส�ำหรับ
เด็ก ประจ�ำโรงพยาบาล แผนกฉุ กเฉิ นส�ำหรับเด็กนั ้น รับรักษาเด็กระหว่าง 0 ถึง 16 ปี

แผนกรับผู้ป่วยพิเศษ
โดยมากแผนกรับผู้ป่วยพิเศษ จะมีอยู่ตามโรงพยาบาล ที่น่ี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค
เฉพาะทางประจ�ำอยู่ ตัวอย่างเช่น โรคช่องท้องและล�ำใส้ โดยมากแพทย์ประจ�ำศูนย์
อนามัยจะมี ใบส่งตัว (en remiss) ไปยังแผนกรับผู้ป่วยพิเศษ หากคุณต้องการเข้ารับ
ตรวจรักษาที่แผนกนี ้ คุณไม่จ�ำเป็ นต้องมี ใบส่งตัว แต่ถ้าคุณมี ใบส่งตัวคุณจะได้เข้ารอ
รับการรักษาจะเร็วกว่า และยังเสียค่าใช้จ่ายน้ อยกว่าด้วย
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ศูนย์สุขภาพเยาวชน
ศูนย์สุขภาพเยาวชน เป็ นศูนย์ ให้บริการวัยรุน
่ หญิงชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
สุขภาพ และความสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพเยาวชนมักจะเปิ ดบริการเยาวชนระหว่างอายุ
13 ถึง 24 ปี ซึ่งไม่ตอ้ งเสียค่าบริการใด ๆ ที่ศน
ู ย์นี้มักจะมีพยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ ให้คำ�
ปรึกษา นั กจิตวิทยา ผู้ช่วยพยาบาล นรีแพทย์ และแพทย์

โรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลหนึ่ ง ๆ จะมีหลายแผนกและหลายฝ่ าย หากคุณมี ใบส่งตัวก็ ให้ ไปที่
แผนกผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาล และหากคุณมี โรคหรืออาการบาดเจ็บ ที่ตอ้ งเข้ารับ
รักษาโดยทันที คุณเข้ารับบริการที่น่ี ได้ โรงพยาบาลหลายแห่งมีแผนกคลอด หากคุณ
จะคลอดบุตรก็ ให้ ไปที่แผนกนี ้
ตัวอย่างบางส่วนของแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

•
•
•
•
•
•
•

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ: ส�ำหรับปัญหาเกี่ยวกับกระดูก หรืออวัยวะส�ำหรับ
การเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น กระดูกหัก
แผนกอายุรกรรม: ส�ำหรับโรคภายใน ตัวอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับท้องและล�ำใส้
แผนกศัลยกรรม: ส�ำหรับโรคทีจ่ �ำเป็ นต้องผ่าตัด
แผนกนรีเวชกรรม: ส�ำหรับโรคของสตรี ตัวอย่างเช่น ปัญหาระหว่างการตัง้ ครรภ์
แผนกจักษุ : ส�ำหรับโรคต่าง ๆ เกี่ยวกับตา
แผนกหู จมูก คอ: ส�ำหรับปัญหาในหู จมูก และคอ
แผนกจิตเวช: ส�ำหรับปัญหาทางจิต

แผนกฉุ กเฉิ น
แผนกฉุ กเฉิ นเปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคุณได้รบั บาดเจ็บร้ายแรง หรือป่ วย
เฉี ยบพลันให้ ไปที่แผนกนี ้ หรือหลังจากศูนย์อนามัยประจ�ำตัวคุณปิ ดท�ำการ หากคุณ
ไปที่แผนกฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล เป็ นเรือ่ งปกติที่คณ
ุ จะต้องรอนาน เนื่ องจากโรง
พยาบาลไม่อาจทราบล่วงหน้ าได้วา่ จะมีผู้ป่วยที่ตอ้ งรับเข้ารักษาฉุ กเฉิ นกี่ราย ที่แผนก
ฉุ กเฉิ นนี ้จะให้การรักษาแก่ผู้ที่ป่วยหนั กมากที่สุดก่อน ฉะนั ้นหากคุณสามารถไปรักษา
ที่ศน
ู ย์อนามัยประจ�ำตัวหรือคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการได้จะดีกว่า
คุณควรไปที่ศน
ู ย์อนามัยประจ�ำตัวในเวลาเปิ ดท�ำการจะดีกว่าหากไม่ ได้ป่วยหรือบาดเจ็บ
ร้ายแรง
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เด็กและเยาวชน
ในเมืองใหญ่ ๆ อาจจะมี โรงพยาบาลพิเศษส�ำหรับเด็กและเยาวชน ในเมืองเล็ก ๆ นั ้นมี
แผนกพิเศษส�ำหรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0 ถึง 16 ปี หากว่าเด็กต้องนอนรักษา
ตัวที่ โรงพยาบาล ก็จะมีหอผู้ป่วยเฉพาะส�ำหรับเด็กและเยาวชน

การเจ็บป่ วยทางจิต
้ ได้กับทุกคน ในบางครัง้ ก็เป็ นเรือ่ งยากที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับ
การเจ็บป่ วยทางจิตเกิดขึน
อาการป่ วยทางจิตใจ การเจ็บป่ วยทางจิตนี ้มักจะเห็นได้ชัดตามร่างกาย อาจจะมีอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื ้อ บางคนอาจรูส้ ึกเหงื่อออก หัวใจเต้นถี่มาก คุณอาจนอนหลับยาก
หรือปวดหัว
หากคุณคิดว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์ ที่ศน
ู ย์
อนามัยประจ�ำตัวคุณ แพทย์อาจช่วยเหลือคุณให้ ได้พบ กับผู้ ให้คำ� ปรึกษา หรือนั ก
จิตเวช
โรงพยาบาล จะมีแผนกจิตเวชส�ำหรับผู้ ใหญ่และเด็กหรือเยาวชน (จิตเวชเด็กและ
เยาวชน หรือ BUP) แผนกจิตเวชมักจะเปิ ดท�ำการทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมงเช่น
เดียวกับแผนกฉุ กเฉิ น

การรับประกันการรักษาพยาบาล
ในสวีเดนคุณอาจจะต้องรอรับ การรักษาพยาบาลเป็ นเวลานาน ดังนั ้นจึงมีสิ่งหนึ่ ง
ที่เรียกว่า vårdgaranti (การรับประกันการรักษาพยาบาล) การรับประกันการรักษา
้
พยาบาลนี ้มีกฎเกณฑ์ แตกต่างกันไป ซึ่งจะท�ำให้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วได้ง่ายขึน
Primärvården (การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น) - หากคุณพยายามติดต่อขอเข้ารับการ
รักษาพยาบาล เบือ้ งต้น คุณควรจะสามารถการติดต่อได้ภายในหนึ่ งวัน การติตต่อนั ้น
อาจหมายถึงว่าคุณไปที่ศน
ู ย์อนามัยหรือว่าพูดคุยกับเจ้าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ หากเจ้า
หน้ าที่ฝ่ายการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น เช่น พยาบาล พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณต้องพบ
แพทย์ คุณอาจไม่จ�ำเป็ นต้องรอพบแพทย์นานมากกว่า 7 วัน
แผนกผู้ป่วยพิเศษ - หากคุณมี ใบส่งตัวไปยังแพทย์เฉพาะทาง คุณไม่จ�ำเป็ นต้องรอ
นานกว่า 90 วันเพื่อเข้าพบ กฎข้อนี ้ ใช้ ในกรณี ที่คณ
ุ ไปที่แผนกผู้ป่วยพิเศษโดยไม่มี ใบ
ส่งตัวด้วย
การรักษา - เมื่อแพทย์ตดั สินว่าคุณควรได้รบั การรักษา ตัวอย่างเช่น การผ่าตัด คุณไม่
จ�ำเป็ นต้องรอนานกว่า 90 วันเพื่อรับการผ่าตัด
การรับประกันการรักษาพยาบาลนั ้นไม่เกี่ยวกับการรักษาฉุ กเฉิ น ผู้ป่วยฉุ กเฉิ นใด ๆ
ควรได้รบั การรักษา โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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กฎหมายโรคติดต่อ
สวีเดนมีกฎหมายฉบับหนึ่ งที่เรียกว่า smittskyddslagen (กฎหมายโรคติดต่อ) ซึ่งได้
้ เพื่อป้ องกันไม่ ให้ โรคติดต่อร้ายแรงแพร่กระจาย
บัญญัตขิ ึน
กฎหมายนี ้มีรายชื่อโรคติดต่อต่าง ๆ อยู่ประมาณ 50 โรค โรคเหล่านี ้จะต้องแจ้งให้เจ้า
หน้ าที่รบั ทราบ
หากคุณคิดว่าคุณได้ตดิ โรคหนึ่ งโรคใด ในรายชื่อที่ระบุไว้ นั่ นหมายความว่า คุณจะต้อง
ติดต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล (ลงทะเบียน) และคุณจะต้องแจ้งด้วยว่ามีผู้ ใดบ้างที่
อาจติดโรคนั ้น ๆ จากคุณ
โรคบางชนิ ดในรายชื่อโรคติดต่อของกฎหมายฉบับนี ้ จะแพร่เชือ้ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตัวอย่างของ โรคเหล่านั ้นเช่น โรคติดเชือ้ เอชไอวี โรคหนองในและซิฟิลิส
หากคุณได้ตดิ โรคเหล่านี ้ จะไม่มีคา่ ใช้จ่ายส�ำหรับการตรวจรักษา การรับการรักษาและ
้ นอกจากนี่ ้คุณจะได้รบั ความช่วยเหลือ ให้ตดิ ต่อกับบุคคลที่อาจติดโรค
ยาใด ๆ ทัง้ สิน
จากคุณด้วย
Smittskyddsinstitutet (สถาบันควบคุมโรคติดต่อ) เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งซึ่งมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายโรคติดต่อ และข้อมูลโรคติดต่อ คุณสามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันนี ้ และ โรคต่าง ๆ ได้ทางอินเตอร์เน็ ตที่เว็บไซต์
www.smittskyddsinstituet.se

การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่าย
การคุม้ ครองเพดานค่าใช้จ่ายนี ้ เป็ นการคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและยาที่
มีอัตราค่าใช้จ่ายสูง
การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่ายส�ำหรับการรักษาพยาบาล หมายความว่า หากคุณซึ่ง
เป็ นผู้ป่วย จะจ่ายเพียงแค่ 1,100 โครนสวีเดนต่อปี เท่านั ้น ส�ำหรับการรักษาพยาบาล
หลังจากคุณจ่ายครบ 1,100 โครนสวีเดนแล้ว คุณจะได้รบั การรักษาโดยไม่มีคา่ ใช้จ่าย
ตลอดปี นั ้น ๆ โดยคุณจะได้รบั เป็ น frikort (บัตรรักษาฟรี) บัตรนี ้มีอายุการใช้งาน
ภายใน 12 เดือน นั บจากวันแรกที่คณ
ุ เข้ารับบริการทางแพทย์
การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่ายส�ำหรับยา หมายความว่า คุณจ่ายเพียงแค่ 2,200 โครน
สวีเดนปี ส�ำหรับค่ายาที่มี ใบสั่ง หลังจากคุณจ่ายครบ 2,200 โครนสวีเดนแล้ว คุณจะได้
รับยาตามใบสั่ง โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายตลอดปี นั ้น ๆ โดยนั บเวลาตัง้ แต่วน
ั ที่คณ
ุ ซือ้ ยาครัง้
แรก
ตัวเลขจากปี 2012
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ทันตกรรม
สวีเดนมีบริการทันตกรรม ทัง้ ที่เป็ นของรัฐและเอกชน ในส่วนที่เป็ นของรัฐนั ้นดูแล
โดยเทศมณฑลหรือภูมิภาค ส่วนที่รฐั ดูแลนี ้เรียกว่า Folktandvården (ศูนย์ทันตกรรม
ประชาชน)
คลินิกของทันตแพทย์หรือหมอฟันเอกชนนั ้น มีอยู่หลายแห่งในสวีเดน กฎเกณฑ์คา่
้ อยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ท่ี ไหน
ใช้จ่ายในการให้ บริการทางทันตกรรมนั ้นแตกต่างกันไป ขึน
และทันตแพทย์ ใดที่คณ
ุ เลือก
งานทันตกรรมในสวีเดน เป็ นงานเกี่ยวกับการทันตกรรมป้ องกัน หมายความว่า
คุณควรหาหมอฟันเป็ นระยะ ๆ เพื่อรักษาฟันให้มีสุขภาพดี
ประชากรในสวีเดนที่มีอายุตำ�่ กว่า 20 ปี จะได้รบั การรักษาฟัน โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายทัง้ ใน
ส่วนของศูนย์ทันตกรรมประชาชน และทันตกรรมเอกชน โดยจะมีการเรียกตัวเด็กและ
เยาวชนทุกคน เข้าพบหมอฟันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา และ
ทันตกรรมป้ องกัน ส�ำหรับผู้ ใหญ่จะต้อง ติดต่อกับหมอฟันด้วยตนเอง

ภาพ: Colourbox

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน | 167

ความช่วยเหลือทางทันตกรรม
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในสวีเดน มีสิทธิ์ ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านทันตกรรม (tandvårdsstöd) จนมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ความช่วยเหลือทางทันตกรรมนี็ จะมีส่วนหนึ่ ง
เป็ นความช่วยเหลือ (เงิน) ส�ำหรับจ่ายค่าบริการให้หมอฟัน และอีกส่วนหนึ่ งเป็ นการ
คุม้ ครองเพดานค่าใช้จ่าย
เงินช่วยเหลือทางทันตกรรมจะจ่ายให้ 300 โครนสวีเดนต่อปี ส�ำหรับผู้ทีม่ ีอายุระหว่าง
20 ถึง 29 ปี หรืออายุมากกว่า 75 ปี ส�ำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 74 ปี จะได้ความ
ช่วยเหลือเป็ นเงิน 150 โครนสวีเดนต่อปี คุณสามารถกันเงินความช่วยเหลือนี ้ ไว้หนึ่ งปี
เพื่อใช้ ในปี ถัดไปได้
การคุม้ ครองเพดานค่าใช้จ่าย หมายความว่า คุณจ่ายค่าใช้จ่ายเองเพียงบางส่วน ส่วนที่
เหลือทัง้ หมด ทางส�ำนั กงานประกันสังคมจะเป็ นผู้จ่าย การคุม้ ครองเพดานค่าใช้จ่ายนี ้
มีผลภายใน 12 เดือน โดยจะให้ส่วนลด หากคุณต้องจ่ายค่าทันตกรรมเป็ นเงินมากกว่า
3,000 โครนสวีเดน ดังนั ้นคุณจ่ายเองเพียงครึง่ เดียว หากคุณมีคา่ ทันตกรรมที่สูงกว่า
15,000 โครนสวีเดน คุณจะต้องจ่ายเพียงแค่ 15 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายเท่านั ้น
ตัวเลขจากปี 2012

Frisktandvård (ทันตกรรมเพื่อสุขภาพฟัน)
ศูนย์ทันตกรรมประชาชน มีบริการค่าทันตกรรมในราคาคงที่ ซึ่งเรียกว่า frisktandvård
คุณจ่ายราคาคงที่ประจ�ำทุก ๆ เดือน แต่ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเมื่อไปหาทันตแพทย์
คุณจะต้องท�ำสัญญาเพื่อรับบริการ frisktandvård โดยจะต้องเข้ารับการตรวจ
สุขภาพฟันก่อน เพื่อให้ทันตแพทย์ ได้พิจารณา ค่าใช้จ่ายส�ำหรับบริการนี ้

หากคุณไม่พอใจ
หากคุณไม่พอใจกับ การรักษาและบริการ คุณมีสิทธิ์ท่จี ะติดต่อกับหัวหน้ าประจ�ำหน่ วย
งานการรักษาพยาบาลนั ้น ๆ ที่คณ
ุ ได้เข้ารับการบริการ
หากคุณยังคงไม่พอใจ คุณสามารถติดต่อกับคณะกรรมการดูแลสิทธิผู้ป่วย เทศมณฑล
หรือภูมิภาคทุกแห่ง จะมีคณะกรรมการดูแลสิทธิผู้ป่วยอยู่ คณะกรรมการนี ้สามารถช่วย
แก้ปัญหาให้คณ
ุ ได้
นอกจากนี ้คณ
ุ ยังสามารถที่จะติดต่อกับ Socialstyrelsen (ส�ำนั กงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) ซึ่งดูแลการร้องเรียนเรือ่ งการรักษาพยาบาล
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8. ผู้สูงอายุในสวีเดน
สารบัญ
ผู้สูงอายุ
บ�ำนาญ
การบริการดูแลผู้สูงอายุ
งานศพ
สิทธิ ในการรับมรดก
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ผู้สูงอายุ
ประชากรของสวีเดนมีอายุยืนยาว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรทัง้ หมดอยู่ที่ 81 ปี
้ ไป
ผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 83 ปี และผู้ชายอายุขัยเฉลี่ย 79 ปี ประชากรในกลุ่มอายุ 55 ปี ขึน
มี 31 เปอร์เซ็นต์
กรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อม และรูปแบบการด�ำรงชีวติ มีอิทธิพลต่อวัยสูงอายุ การกิน
อาหารดีมีประโยชน์ และออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอมาโดยตลอด จะท�ำให้คณ
ุ มีสุขภาพที่ดี
เมื่อคุณเข้าสู่วยั สูงอายุ

เงินบ�ำนาญ
เงินบ�ำนาญ คือ เงินที่คณ
ุ จะได้รบั เมื่อคุณถึงวัยเกษี ยณ จ�ำนวนเงินบ�ำนาญที่จะได้รบั
้ อยู่กับอัตราเงินเดือนที่คณ
นั ้นจะแตกต่างกันออกไป ขึน
ุ ได้รบั ก่อนหน้ านี ้ ระยะเวลาที่
คุณท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่คณ
ุ ท�ำการเก็บออมไว้
เงินบ�ำนาญทีค่ ณ
ุ จะได้รบั แบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ

•
•
•

เงินบ�ำนาญทั่วไป
เงินบ�ำนาญอาชีพ
เงินบ�ำนาญจากการออมทรัพย์ดว้ ยตนเอง

เงินบ�ำนาญทั่วไป
เงินบ�ำนาญทั่วไป เป็ นเงินบ�ำนาญที่ทุกคนมีสิทธิ์ ได้รบั หากคุณอาศัยและท�ำงานอยู่ ใน
สวีเดน เงินบ�ำนาญนี ้เป็ นของรัฐ และจ่ายให้ โดยผ่านทางส�ำนั กงานบ�ำนาญ
www.pensionsmyndigheten.se คุณได้สะสมเงินบ�ำนาญของคุณในทุก ๆ ปี ไม่วา่ จะ
คุณท�ำงาน ศึกษาเล่าเรียน หรือว่าลางานเพื่อเลีย้ งดูบุตร บ�ำนาญทั่วไปนี ้มีสามส่วนด้วย
กัน คือ เงินบ�ำนาญรายได้ เงินบ�ำนาญโบนั ส และเงินบ�ำนาญประกัน

1.

เงินบ�ำนาญรายได้

้ อยู่กับรายได้เดิมที่คณ
จ�ำนวนเงินบ�ำนาญรายได้ที่คณ
ุ จะได้รบั นั ้น ขึน
ุ เคยได้รบั ในทุก ๆ
ปี คุณจะจ่าย 16 เปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือเงินเดือนของคุณ เพื่อสะสมในเงินบ�ำนาญ
ส่วนนี ้

2.

เงินบ�ำนาญโบนั ส

ในทุก ๆ ปี คุณจะจ่าย 2.5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ หรือเงินเดือนของคุณ ส�ำหรับเงิน
บ�ำนาญโบนั ส เงินในบ�ำนาญประเภทนี ้จะน� ำไปไว้ ในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งกองทุนนั ้น จะ
มีหลักทรัพย์หรือหุ้น ที่มีหลายคนเป็ นเจ้าของร่วมกัน คุณตัดสินใจเลือกเองว่า คุณจะ
น� ำเงินไปไว้ ในกองทุนใด เมื่อคุณน� ำเงินไปลงในกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง จะถือว่าคุณได้
้ คุณและ
ซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนนั ้น หากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้นเพิ่มขึน
้ หากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้นลดลง คุณและ
เจ้าของคนอื่น ๆ ก็จะได้เงินมากขึน
เจ้าของคนอื่น ๆ ก็จะได้เงินน้ อยลง
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้ อยู่กับจ�ำนวนเงินที่คณ
จ�ำนวนเงินบ�ำนาญโบนั สที่คณ
ุ จะได้รบั นั ้น ขึน
ุ ลงทุน และผล
ประกอบการของหลักทรัพย์หรือหุ้นในกองทุนที่คณ
ุ ถือ

3.

เงินบ�ำนาญประกัน

เงินบ�ำนาญประกันนั ้น มี ไว้ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้จากการท�ำงาน ผู้ที่
จะได้รบั เงินบ�ำนาญประกันเต็มจ�ำนวนนั ้น จะต้องเป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ ในสวีเดนมาแล้ว
อย่างน้ อย 40 ปี ในกรณี ที่คณ
ุ อาศัยอยู่ ในสวีเดนน้ อยกว่า 40 ปี คุณอาจจะได้จ�ำนวนเงิน
บ�ำนาญประกันน้ อยลง หากคุณได้เงินบ�ำนาญประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น เงินบ�ำนาญราย
ได้ หรือเงินบ�ำนาญส�ำหรับผู้เป็ นหม้าย

เงินบ�ำนาญส�ำหรับผู้เป็ นหม้าย
หากคุณเป็ นหญิงที่สามีเสียชีวติ คุณสามารถรับเงินบ�ำนาญส�ำหรับผู้เป็ นหม้ายได้ เงิน
บ�ำนาญประเภทนี ้ยกเลิกไปเมื่อ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1990 แต่หากว่าคุณสมรสก่อนที่่
จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คุณก็มี โอกาสได้รบั เงินบ�ำนาญนี ้

เงินบ�ำนาญอาชีพ
เงินบ�ำนาญอาชีพนี ้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินบ�ำนาญ ที่นายจ้างของคุณเป็ นผู้จ่าย โดยส่วน
มากผู้เป็ นลูกจ้างจะมีสิทธิ์ ได้รบั เงินบ�ำนาญอาชีพ ผู้ซึ่งก�ำลังศึกษา ว่างงาน ท�ำงานใน
สถานประกอบการที่ ไม่มีข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) หรือเป็ นผู้
ที่มีกิจการของตัวเอง จะไม่มีสิทธิ์ ได้รบั เงินบ�ำนาญอาชีพ
บริษัทที่ ให้บริการจ่ายเงินบ�ำนาญอาชีพ มีอยู่หลายบริษัทด้วยกัน บริษัทเหล่านี ้ ได้ท�ำ
สัญญากับผู้ประกอบการต่าง ๆ เงินบ�ำนาญอาชีพมีหลายรูปแบบ เงินบ�ำนาญอาชีพของ
้ อยู่กับการตัดสินใจของ องค์กรสหภาพแรงงานและนายจ้าง
คุณจะเป็ นแบบใดนั ้น ขึน

ภาพ: Colourbox
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เงินบ�ำนาญส่วนตัว
คุณสามารถเก็บสะสมเงินบ�ำนาญของคุณได้เอง คุณอาจฝากกับทางธนาคาร
หรือว่าในกองทุนประกันของบริษัทประกันบ�ำนาญก็ ได้ คุณตัดสินใจด้วยตัวเองว่า คุณ
ต้องการเก็บสะสมเป็ นเงินจ�ำนวนเท่าไหร่ที่ ในทุก ๆ เดือน และเมื่อใดที่คณ
ุ ต้องการเริม่
ต้นสะสม

เงิ นบ� ำ นาญส� ำ หรั บ ผู้ ป ระกอบการ
หากคุณเป็ นเจ้าของกิจการ คุณจะไม่ ได้รบั เงินบ�ำนาญอาชีพ คุณต้องจ่ายเงินบ�ำนาญ
ส�ำหรับตัวเอง เรียกว่า เงินสมทบส�ำหรับผู้ประกันตนที่เป็ นเจ้าของกิจการ โดยจ่าย
เป็ นจ�ำนวนเท่ากับที่นายจ้างพึงจ่ายให้กับลูกจ้าง อีกทัง้ คุณต้องจ่ายเงินสมทบบ�ำนาญ
ประเภททั่วไปด้วย

การจ่ายบ�ำนาญเริม
่ ต้นเมื่อใด
คุณตัดสินใจได้เองว่าคุณจะเกษี ยณเมื่อใด ยิ่งคุณขอรับเงินบ�ำนาญช้าเท่าไหร่ คุณก็
้ ทุก ๆ เดือน คุณสามารถขอเงินบ�ำนาญรายได้ และเงิน
ยิ่งจะได้รบั เงินบ�ำนาญมากขึน
บ�ำนาญโบนั สก่อนก�ำหนดได้ เมื่อคุณมีอายุ 61 ปี คุณสามารถขอเงินบ�ำนาญประกัน
ก่อนก�ำหนดได้ เมื่อคุณมีอายุครบ 65 ปี
อายุเกษี ยณตามปกติ คือ 65 ปี แต่คณ
ุ มีสิทธิ์ทจ่ี ะท�ำงานต่อจนถึงอายุ 67 ปี คุณสามารถ
ตกลงกับนายจ้างได้หากคุณต้องการท�ำงานต่อไป
คุณเลือกเองว่าคุณจะขอเงินบ�ำนาญเป็ นจ�ำนวนเท่าไหร่ คุณสามารถขอเงินบ�ำนาญได้
ระหว่าง 25 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของบ�ำนาญของคุณในแต่ละเดือน คุณสามารถเลือก
เป็ นต้นว่า ขอเงินบ�ำนาญของคุณเพียงครึง่ เดียวและท�ำงานต่อครึง่ หนึ่ ง

เงินช่วยเหลือส�ำหรับผู้สูงอายุ
้ คุณมีสิทธิ์ท่จี ะได้
หากคุณมีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ และยังไม่ ได้เงินบ�ำนาญใด ๆ ทัง้ สิน
รับเงินช่วยเหลือส�ำหรับผู้สูงอายุ หากคุณได้รบั เงินบ�ำนาญน้ อยมากคุณยังมีสิทธิ์เช่นกัน
ที่จะได้รบั เงินช่วยเหลือผู้สูงอาย

การบริการดูแลผู้สูงอายุ
ในสังคมสวีเดนมักจะให้ ความช่วยเหลือหรือดูแลแก่ผู้สูงอายุ ในประเทศอื่น ๆ อาจะ
เป็ นเรือ่ งธรรมดาที่ครอบครัว หรือญาติพี่น้องดูแลผู้สูงอายุ กฎหมายได้ระบุวา่ ผู้สูงอายุ
มีสิทธิ์ ได้รบั การดูแลแบบใดบ้าง และการบริการใดที่เทศบาลจัดหาให้ คุณมีสิทธิ์ ได้รบั
ความช่วยเหลือและบริการดูแล เพื่อให้การด�ำเนิ นชีวติ ประจ�ำวันเป็ นไปด้วยดี กฎหมาย
ที่ส�ำคัญ ๆ คือ กฎหมายสวัสดิการสังคม และ กฎหมายการดูแลสุขภาพและการรักษา
พยาบาล
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การให้ความช่วยเหลือตามบ้าน
เมื่อคุณเป็ นผู้สูงอายุ และต้องการความช่วยเหลือ คุณควรติดต่อกับทางเทศบาลของ
คุณ เทศบาลสามารถช่วยเหลือคุณด้วยการให้การดูแลและการบริการ โดยที่คณ
ุ ก็ยัง
สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได้ นั่ นเรียกว่า hemtjänst คือ การให้ความช่วยเหลือตามบ้าน
หน่ วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือตามบ้าน จะมีเจ้าหน้ าที่บุคลากรให้ช่วยเหลือคุณ ตัวอย่าง
เช่น การท�ำความสะอาด ซือ้ อาหาร ปูเตียง อาบน� ้ำ และโกนหนวด คุณยังสามารถได้รบั
ความช่วยเหลือในช่วงค�ำ่ และกลางคืนด้วยหากว่าคุณเจ็บป่ วย หรือหาก
ได้รบั บาดเจ็บ ก็จะมีพยาบาลมาท�ำแผลหรือว่าให้ความช่วยเหลือเรือ่ งยา
เทศบาลหลายแห่ง จะมีเจ้าหน้ าที่บุคลากร ซึ่งให้ช่วยเหลือในการซ่อมบ�ำรุงแบบง่าย ๆ
ด้วยบางครัง้ เรียกว่าว่า fixarservice (บริการซ่อมบ�ำรุง) บุคลากรจากหน่ วยบริการบริการ
ซ่อมบ�ำรุงสามารถช่วยจัดการ เช่น จัดแขวนกรอบรูปภาพ หรือเปลี่ยนผ้าม่าน

บ้านพักผู้สูงอายุ
หากว่าคุณไม่อาจพักอยู่ที่บ้านได้อีกต่อไปแล้ว ก็มีบ้านพักผู้สูงอายุให้พักอาศัย
ซึ่งที่นี่จะให้การดูแล และการบริการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุจะมีบุคลากร
ท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง บ้านพักผู้สูงอายุส่วนมากจะเป็ นห้องชุดขนาดเล็กที่ประกอบ
ด้วย ห้องนอน ห้องนั่ งเล่น รวมทัง้ ห้องน� ้ำพร้อมที่อาบน� ้ำและสุขา ส่วนใหญ่จะมีห้องนั่ ง
เล่นขนาดใหญ่ท่อี ยู่นอกห้องชุด ซึ่งผู้อาศัยคนอื่น ๆ ใช้สอยร่วมกัน บางครัง้ ก็จะมีครัวที่
ใช้รว่ มกันด้วยเช่นกัน
หากคุณต้องการห้องที่บ้านพักผู้สูงอายุ คุณต้องให้ biståndshandläggare (เจ้าหน้ าที่
บริหารฝ่ ายงานช่วยเหลือ) ท�ำการพิจารณาก่อน หลังจากนั ้นเจ้าหน้ าที่บริหาร ฯ จะ
อนุ มัตวิ า่ คุณมีสิทธิ์เข้าอยู่ ในบ้านพักผู้สูงอายุหรือไม่ ผู้ที่จ�ำเป็ นต้องได้รบั การดูแลและ
บริการมากที่สุดจะได้เข้าพักก่อน

การพยาบาลที่บ้าน
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งานศพ
ในสวีเดนเมื่อมีผู้เสียชีวติ จะมีการจัดงานศพ โดยมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิ ทของผู้
้ ในโบสถ์ โดยปกติจะท�ำตามความปรารถนา
ตายมาร่วมงาน งานศพส่วนมากจะจัดขึน
ของผู้ตายว่าควรจัดงานศพอย่างไร ความปรารถนาของผู้ตายนั ้นสามารถเขียนไว้ ใน
พินัยกรรม หรือเป็ นการบอกกล่าวของผู้ตายก่อนเสียชีวติ

ในกรณี ท่ีมีผู้เสียชีวต
ิ
เมื่อผู้ ใดก็ตามเสียขีวติ ลง ญาติ ๆ มักจะติดต่อกับทางนั กบวช บาทหลวง แรบไบ
(นั กบวชในศาสนายิว) หรืออิหม่าม การพูดคุยกับทางส�ำนั กงานดูแลสุสาน (kyrkogårdsförvaltningen) และบริษัทบริการจัดงานศพ (begravningsbyrå) อาจจะเป็ นมี
ประโยชน์ ก็ ได้
ไม่มีกฎเกณฑ์ ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการงานศพ แต่มีกฎที่บอกว่าจะต้องวางร่างของผู้
ตายลงในโลงศพ
อีกทัง้ ยังมีกฎเกี่ยวกับหลักการฌาปนกิจศพ และวิธีการฝังอัฐิลงในดิน การฌาปนกิจศพ
หมายถึง การน� ำร่างของผู้ตายใส่เตาเผาพร้อมกันกับโลงศพ ในเตานั ้นจะเผาร่างผู้ตาย
และโลงพร้อมกันจนเป็ นอัฐิ หลังจากนั ้นมักจะน� ำอัฐิ ไปบรรจุลงในหลุมฝังที่สุสาน และ
ยังสามารถน� ำอัฐิ ไปโปรย ณ บริเวณพิเศษของสุสาน คือ สถานร�ำลึก หากว่าคุณจะน� ำ
อัฐิ ไปโปรย อาทิเช่น ในทะเล คุณต้องได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการปกครองมณฑล
(länsstyrelsen)
Svenska kyrkan (คริสตจักรแห่งสวีเดน) มีหน้ าที่รบั ผิดชอบสุสานในสวีเดน ไม่
จ�ำเพาะว่าเป็ นศาสนาใดที่ผู้ตายนั บถือ Svenska kyrkan มีเวปไซต์ที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุสานและสถานที่ฝังศพในแถบที่คณ
ุ อาศัยอยู่ www.svenskakyrkan.se

งานศพแบบศาสนาคริสต์
ประมาณ 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวติ ในสวีเดน จะจัดงานศพตามพิธีกรรมของศาสนา
คริสต์ ในโบสถ์ ซึ่งมีนักบวชเป็ นผู้น�ำในการท�ำพิธี การที่่จะจัดงานศพตามพิธีกรรมของ
ศาสนาคริสต์ ได้นั้น ผู้ตายจะต้องเป็ นสมาชิกใน คริสตจักรแห่งสวีเดน การฌาปนกิจ
้ ส�ำหรับผู้เป็ นสมาชิก พิธีกรรมงานศพ
ศพแบบคริสตจักรนั ้น ไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน
แบบคริสตศาสนานี ้ สามารถท�ำได้ ในโบสถ์นอกคริสตจักร โบสถ์คาทอลิก หรือโบสถ์
ออโธด็อกซ์

งานศพแบบพลเรือน
ทุกคนในสวีเดนจ่ายค่าธรรมเนี ยมงานศพ โดยผ่านทางการจ่ายภาษี ค่าธรรมเนี ยมนั ้น
ให้สิทธิ ในการใช้สถานที่จัดงานศพ ตัวอย่างเช่น วิหาร ค่าธรรมเนี ยมยังให้สิทธิบริการ
เคลื่อนย้ายโลงศพจากสถานที่จัดงานศพไปยังหลุมฝังศพ
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งานศพแบบพลเรือน เป็ นพิธีที่ ไม่มีศาสนามาเกี่ยวข้อง ฉะนั ้นการงานศพแบบนี ้จึงไม่
้ กันในโบสถ์ แต่อาจจะจัดในวิหารของสุสาน ในสวน หรืออาจจะเป็ นสถานที่ทาง
จัดขึน
ธรรมชาติ โดยจะมีเจ้าหน้ าที่พิธีการพลเรือนเป็ นผู้น�ำท�ำพิธี

ภาพ: Maria Nobel

สิทธิ ในการรับมรดก
เมื่อมีผู้เสียชีวติ ลง มีกฎหมายก�ำหนดไว้วา่ ใครจะเป็ นผู้ ได้รบั เงินมรดก และทรัพย์
สมบัตติ า่ ง ๆ ของผู้เสียชีวติ

บั ญ ชี ร ายการทรั พ ย์ สิ น
เมื่อมีผู้เสียชีวติ ลง จะต้องมีการจัดท�ำรายการทรัพย์สินทัง้ หมดที่ผู้ตายเป็ นเจ้าของ ซึ่ง
เรียกว่า บัญชีรายการทรัพย์สิน โดยควรท�ำให้เสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากมีการตายเกิด
้ หากว่าผู้เสียชีวติ เป็ นผู้ปกครองที่มีบุตรที่อายุตำ�่ กว่า 18 ปี บุตรจะได้รบั ความช่วย
ขึน
เหลือจากผู้พิทักษ์ ซึ่งผู้พิทักษ์ เป็ นบุคคล ที่จะดูแลรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ ของ
เด็กทัง้ หมด
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กองมรดก
กองมรดก คือ เงินและทรัพย์สินของที่เหลือของผู้ตาย ผู้ท่เี ป็ นญาติพี่น้องจะเป็ น
เจ้าของกองมรดกของผู้ตายร่วมกัน

การแบ่งสินสมรสและการแบ่งมรดก
หากว่าผู้ตายสมรส และเป็ นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับสามีหรือภรรยาของตน จะต้อง
ท�ำการแบ่งทรัพย์สินทัง้ หมดของทัง้ สองก่อนเป็ นขัน
้ แรก เรียกว่า การแบ่งสินสมรส เมื่อ
้ แล้วจึงจะมีการแบ่งมรดกต่อไป
แบ่งสินสมรสเสร็จสิน

การรับมรดก
หากว่าผู้ตายสมรสจะต้องให้คสู่ มรสสามีหรือภรรยาที่มีชีวติ อยู่เป็ นผู้รบั มรดกทัง้ หมด
โดยบุตรของทัง้ สองจะได้รบั มรดกเมื่อคูส่ มรสของผู้ตายเสียชีวติ ลง ในระหว่างนั ้นคู่
สมรสของผู้ตายสามารถท�ำอะไรกับทรัพย์สินเหล่านั ้นก็ ได้
หากผู้ตายมีบุตรกับบุคคลอื่น บุตรนั ้นจะสามารถได้รบั มรดกของตนได้เลยทันที
หรืออาจจะรอให้คสู่ มรสของผู้ตายเสียชีวติ ลงก่อนก็ ได้เช่นกัน
หากว่าผู้ตายไม่ ได้สมรส บุตรของเขาหรือเธอจะได้รบั มรดกทัง้ หมด หากว่าผู้ตาย
ไม่มีบุตร พ่อแม่หรือพี่น้องของผู้ตายจะเป็ นผู้รบั มรดก

ผู้ครองคู่อยู่กินกันฉั นสามีภรรยา
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่ ได้สมรส (sambo) จะไม่ ได้รบั มรดกของกันและกัน หากว่าฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ งต้องต้องการที่จะยกมรดกให้กัน ก็จะต้องเขียนพินัยกรรม

พินัยกรรม
พินัยกรรมถือว่าเป็ นเอกสารทางกฎหมาย ผู้เขียนพินัยกรรมจะเป็ นผู้ตดั สินใจเองว่า
ตนจะยกมรดกให้แก่ผู้ ใด และอะไรบ้างที่ถือว่าเป็ นมรดก แต่ก็มีข้อยกเว้นด้วยว่า ผู้
สืบสายเลือดโดยตรง (บุตร หลาน หรือเหลนของผู้ตาย) จะมีสิทธิ์เสมอที่จะเรียกร้องใน
ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย การท�ำพินัยกรรมจะต้องท�ำตามกฎบางประการ เช่น จะ
ต้องท�ำเป็ นลายลักษณ์ อักษร ต้องมีพยานลงชื่อสองคน ดังนั ้นทางที่ดคี วรจะปรึกษา
ทนายความก่อนเขียนพินัยกรรม

ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย
ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย (laglott) เป็ นสิทธิ์ ในการรับมรดกส่วนหนึ่ ง ที่ ไม่สามารถ
ละเว้นด้วยการท�ำพินัยกรรมนี ้ ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย จะมีสัดส่วนเป็ นครึง่ หนึ่ ง
ของส่วนแบ่งมรดก (arvslott) อาทิเช่น บุตรมีสิทธิ์ ในส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมายของ
ตนได้ ถึงแม้วา่ ผู้ตายได้ท�ำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติ ให้แก่ผู้อื่นก็ตาม
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ดัชนี
ก
กฎสมาคม: 99
กฎหมาย: 113,

140

กฎหมายการดูแลผู้ตดิ ยาเสพติดในบางกรณี : 59
กฎหมายการดูแลเด็ก: 59
กฎหมายการต่อต้านการลงโทษเด็กทางร่ายกาย: 120
กฎหมายการต่างประเทศของสวีเดน: 9
กฎหมายการลาพักร้อน/ลาพักผ่อนประจ�ำปี : 76
กฎหมายการศึกษา: 127
กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำแท้ง: 107
กฎหมายคุม้ ครองสัตว์: 49
กฎหมายชั่วโมงการท�ำงาน: 76
กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี: 107
กฎหมายรักษาความลับ: 150
กฎหมายโรคติดต่อ: 164
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองลูกจ้าง: 70
กฎหมายว่าด้วยการเช่า: 43
กฎหมายว่าด้วยการเท่าเทียมกันทางเพศ: 106,

107
กฎหมายว่าด้วยการอยู่กินกันฉั นสามีภรรยา: 118
กฎหมายว่าด้วยสิทธิการมีส่วนร่วมตัดสินใจ: 68, 70
กฎหมายสวัสดิการสังคม: 59
กฎหมายหลักหรือกฎหมายมูลฐาน: 18, 47, 105, 137
กรมการตรวจคนเข้าเมือง: 9, 10, 148
กรมการจัดจ้าง: 69
กรมบังคับคดี: 64
กรมราชฑัณฑ์และคุมประพฤติ: 144
กรมศุลกากร: 144
กรมสรรพากร: 1, 42, 69, 71, 72, 82, 85, 86, 91, 99, 117
กรรมสิทธิ์ห้องชุด: 38, 39, 40, 43
กระทรวง: 137
กระทรวงแรงงาน: 11
ข้อตกลงเชงเก้น: 8
กลุ่มศึกษา: 98
กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงานประจ�ำสถานที่ท�ำงาน: 69
กองทุน: 168
กองทุนประกัน: 170
กองทุนประกันการว่างงาน: 60, 69, 73, 74
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กองมรดก: 174
การขลิบอวัยวะเพศหญิง: 114
การคัดแยกขยะ: 51
การคุม้ ครองเพดานค่าใช้จ่าย: 164,

166

การจดทะเบียนสมรสหรือเป็ นคูค่ รองที่อยู่กินฉั นสามีภรรยา: 10
การจ้างงาน: 63,

70, 73, 74, 76
การจ้างงานชั่วคราว: 74
การจ้างงานชั่วคราวแบบทดแทน: 74
การจ้างงานแบบทดลองงาน: 74
การจ้างงานประจ�ำ: 74
การแจ้งความสนใจ: 80
การแจ้งย้ายที่อยู่: 42
การฉี ดวัคซีน: 120
การเช่าช่วง: 38, 39, 41, 42, 43
การใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้ องหรือรักษาเกียรติยศ: 112,

113

การฌาปนกิจศพ: 172
การดูแลรักษาตัวเอง: 158
การเดินขบวน: 20
การตรวจสอบการศึกษาและประสบการณ์ การท�ำงาน: 12,

95

การตรวจสอบค่าไฟ: 56
การตรวจสอบว่าบุคคลนั ้นมีคณ
ุ สมบัตท
ิ ี่ ไม่ขัดหรือไม่มีอุปสรรคใด ๆ ต่อการสมรส: 117
การตรวจสอบห้องชุด: 45
การตรวจสุขภาพ: 159
การติดสินบน: 150
การถูกท�ำร้าย: 46,

112, 113

การท�ำงานมืด/การลักลอบท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย: 72
การทิง้ ขยะไม่เป็ นที่: 53
การนั ดหยุดงาน: 20
การแนะแนวการศึกษา: 89,

90
การบริการดูแลผู้สูงวัย: 6, 58, 167, 170
การบริการดูแลเด็ก: 5, 22, 57, 115, 124
การบอกกล่าวล่วงหน้ า/การแจ้งล่วงหน้ า : 39, 45, 76
การบ้านนั กเรียน: 61
การบูรณาการ: 11
การแบ่งสินสมรส: 174
การแบ่งให้เช่า: 38, 42, 43
การปกครองบุตร: 5, 115, 119
การประกันการว่างงาน: 98
การประกันทันตกรรม: 88
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การประกันผู้ปกครอง: 107
การประกันสังคม: 4,

67, 87, 149
การประเมินความรูเ้ ชิงวิชาชีพ: 95
การปรับโครงสร้างหนี ้: 64
การเป็ นอิสระ: 122
การฝึ กงาน: 12, 78, 92, 93
การฝึ กฝน: 128, 156
การฝึ กภาษา: 61
การฝึ กอบรมเพิ่มเติม: 93
การพยาบาลเบือ้ งต้น: 158
การพิจารณาไต่สวนคดี: 146, 147
การมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ: 108
การย้ายถิ่นฐานติดตามครอบครัว: 9
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี : 72
การรักษาความลับ: 5, 133, 149, 150
การรับประกันการรักษาพยาบาล: 163
การเรียนภาษาสวีเดน: 130
การลงทะเบียนราษฎร์: 4, 67, 85
การลีภ้ ัย: 8, 9
การเลือกตัง้ : 20, 113, 134, 138, 139, 141
การเลือกปฏิบัต:ิ 4, 103, 108
การว่างงาน: 152
การศึกษาเพิ่มเติม: 91
้ ฐาน: 5, 58, 115, 127
การศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขัน
้ พืน
การศึกษาภาคประชาชน: 98
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย: 91, 92, 96, 106, 129, 130
การส่งต่อทางไปรษณี ย์: 42
การสมรส: 116
การสัมภาษณ์ งาน: 80
การสอนและดูแลเด็ก: 125
การสอบสวนเบือ้ งต้น: 147
การสูบบุหรี:่ 152, 157
การแสดงออกทางเพศ: 108
การหย่า: 118
การหักบัญชี โดยอัตโนมัต:ิ 63
การให้บริการดูแลตามบ้าน: 59, 171
การอบรมผู้ปกครอง: 124
การอบรมเลีย้ งดูเด็ก: 120, 121
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กิ่งไม้ประดับขนนกหลากสี: 25
เกียรติยศ: 112,

113

ข
ขบวนการคริสตจักรเสรี: 98
ขบวนการต่อต้านการดืม่ สุรา: 24
ขบวนการประชาชน: 97,

98

ขบวนการแรงงาน: 98
ขยะ: 46,

50, 51, 52, 53
ข้อตกลงร่วม: 70
ขุนนาง: 16, 18
เขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ: 47

ค
คณะกรรมการ: 57,

143

คณะกรรมการกลางกองทุนอุดหนุ นการศึกษา: 64,

91, 95, 96

คณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริ โภค: 61
คณะกรรมการดูแลสิทธิผู้ป่วย: 166
คณะกรรมการปกครองมณฑล: 117,

172

คณะกรรมาธิการยุโรป: 140
คณะผู้ดแู ลสุขภาพนั กเรียน: 124,

129

คณะมนตรียุโรป: 8
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป: 140
คณะเสนาบดี: 135
คดีครอบครัว: 146
คดีแพ่ง: 146
คดีอาญา: 146
ครอบครัวประสาน: 124
คริสตจักรสวีเดน: 23,

118, 172

คริสต์มาส: 28
คริสต์มาสอีฟ: 28
ความขัดแย้ง: 146,

148
ความเครียด: 152, 156, 159, 160
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย: 147
ความช่วยเหลือทางการเงิน: 60
ความช่วยเหลือทางด้านทันตกรรม: 166
ความเชื่อ: 23, 105, 108, 109
ความเท่าเทียมกันทางเพศ: 4, 80, 103, 105, 106, 107
ความรุนแรงในครอบครัว: 111
ความเสมอภาคของบุคคล: 4, 103, 105
ค่าจ้าง/เงินเดือน: 70, 71, 73, 74, 76, 83, 98, 123, 168
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ค่าจ้างในระหว่างลาป่ วย: 76
ค่าธรรมเนี ยมงานศพ: 172
ค่านิ ยม: 23
คาบสมุทรแสกนดิเนเวียทางตะวันออก: 32
คูค่ รองที่อยู่กินกันฉั นสามีภรรยาโดยมิ ได้จดทะเบียนสมรส: 118,

174

คูม่ ือการดูแลรักษาตัวเอง: 158
โครงการแนะแนวการตัง้ ถิ่นฐาน: 12,

13

้ ฐาน: 34
โครงสร้างพืน
โควต้าผู้ลภี ้ ัย: 12

ฆ
เฆี่ยนตี: 130

ง
งบประมาณ: 63
งานก้าวแรก: 78
งานเลีย้ งกุ้งเครย์ฟิช: 27
งานศพ: 6,

30, 167, 172

งานศพตามพิธีกรรมของศาสนาคริสต์: 172
งานอนามัยโรงเรียน: 129
เงินกู้ยืม: 64,

82, 96
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา: 91, 95
เงินชดเชยค่าเสียหาย: 46, 145
เงินช่วยเหลือการตัง้ ถิ่นฐาน: 13
เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา: 95
เงินช่วยเหลือส�ำหรับที่อยู่อาศัย: 87, 122, 123
เงินช่วยเหลือส�ำหรับผู้สูงอายุ: 170
เงินเดือนรวม: 71, 76
เงินเดือนสุทธิ: 71
เงินทดแทนกรณี เกษี ยณเนื่ องจากความเจ็บป่ วย: 88
เงินทดแทนกรณี ตงั ้ ครรภ์: 87
เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ: 88, 149
เงินทดแทนกรณี ลาป่ วย: 72, 83
เงินทดแทนกิจกรรม: 88
เงินทดแทนชั่วคราวส�ำหรับผู้มีบุตร: 87, 106, 123
เงินทดแทนส�ำหรับผู้มีบุตร/ผู้ปกครอง: 72, 87, 122, 123
เงินทุนการศึกษา: 4, 67, 96
เงินบ�ำนาญ: 168, 170
เงินบ�ำนาญจากการออมทรัพย์ดว้ ยตนเอง: 168
เงินบ�ำนาญทั่วไป: 168
เงินบ�ำนาญประกัน: 168, 169, 170
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เงินบ�ำนาญรายได้: 168,

169, 170
เงินบ�ำนาญส�ำหรับผู้เป็ นหม้าย: 169
เงินบ�ำนาญอาชีพ: 168, 169, 170
เงินบ�ำนาญโบนั ส: 168, 169, 170
เงินสงเคราะห์เพื่อเลีย้ งชีพ: 60
เงินสงเคราะห์เลีย้ งดูบุตร: 122
เงินสงเคราะห์เลีย้ งดูบุตรพิเศษ: 65, 122, 149
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม: 84
เงินสมทบนายจ้าง: 71, 84
เงินสมทบบ�ำนาญประเภททัว่ ไป: 84, 170
เงินช่วยเหลือส�ำหรับการตัง้ ถิ่นฐาน: 13
เงินสมทบส�ำหรับผู้ประกันตนที่เป็ นเจ้าของกิจการ: 84, 170
เงินเสริมกรณี มีบุตรหลายคน: 123

จ
จดหมายแนะน� ำตัว: 79,

80

จักรวรรดิ โรมัน: 134
จิตเวชเด็กและเยาวชน: 163
จุดทิง้ ขยะรี ไซเคิล: 50,

52

เจ้าหน้ าที่: 143
เจ้าหน้ าที่การตัง้ ถิ่นฐาน: 12,

64

เจ้าหน้ าที่บริหารฝ่ ายงานช่วยเหลือ: 58,

171

ช
ชั่วโมงการท�ำงาน: 70
ชั่วโมงการท�ำงานแบบยืดหยุ่น: 76
ชัน
้ เตรียมประถม: 57,

58, 125

ชัน
้ เตรียมภาษา: 128
ชาวซามิ: 36,

37
ชุดประจ�ำชาติ: 26
เชือ้ ชาติ: 22
เชือ้ เพลิงชีวภาพ: 55

ซ
เซมล่ะ: 24

ฌ
ฌ็อง แบบติสต์ เบอร์นาดอตต์: 18

182 | สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับสวีเดน

© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

ฐ
ฐานั นดรชาวนา: 16,

18
ฐานั นดรชาวเมือง: 10, 16, 18

ด
ดอกเบีย้ : 40

ต
ตลาดแรงงาน: 4,

67, 68

ตัวแทนผู้เป็ นปากเสียงให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในที่ท�ำงาน: 69
ต�ำรวจ: 66,

144, 147

ท
ทนายขอแรง/ทนายของรัฐ: 147
ทรัพยากรธรรมชาติ: 34
ทะเลบอลติก: 17
ทันตกรรมเพื่อสุขภาพฟัน: 166
ทันตแพทย์: 60,

165

ทาวน์ เฮ้าส์: 40
ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา: 34
ที่อยู่อาศัย: 3,

31, 38
ทุพพลภาพ: 3, 20, 31, 65, 88, 108, 122
เทศกาล: 3, 7, 23, 24, 27, 29, 109
เทศกาลอีสเตอร์: 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
ธรรมชาติ: 23,

46, 47, 48, 49, 53, 173

น
นั กกายภาพบ�ำบัด: 158
นั กการเมือง: 57,

136, 143, 145, 150
นั กจิตบ�ำบัด: 158
นั กจิตวิทยา: 158, 162
นั กบวช: 16, 18
นั กอาชีวบ�ำบัด: 158, 160
นั นทนาการ: 57, 60, 97
นายกรัฐมนตรี: 137
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นายจ้าง: 68,

69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 96, 106, 123,
169, 170
นาโต้: 21
น� ้ำเสีย: 54
โนรูซ: 29

บ
บทลงโทษ: 147
บริการรักษาพยาบาล: 20
บริการรับส่ง: 159
บริษัทข้อมูลเครดิต: 64
บริษัทจัดหางาน: 77
บริษัทตัวแทนจ้างงาน: 77
บริษัทติดตามหนี ้สิน: 64
บริษัทบริการจัดงานศพ: 172
บริษัทประกันบ�ำนาญ: 170
บริษัทไฟฟ้ า: 56
บริษัทรับประกัน: 72
บัญชีธนาคาร: 63,

99
บัญชีรายการทรัพย์สิน: 173
บัตรธนาคาร: 63
บัตรประจ�ำตัวประชาชน: 85, 86, 91
บัตรรักษาฟรี: 164
บัตรลงคะแนนเสียง: 139
บัตรห้องสมุด: 61
บ้านพักผู้สูงอายุ: 58, 171
บุคคลอ้างอิง: 79
ใบรับรองการท�ำงาน: 72
ใบรับรองทะเบียนราษฎร์: 85, 91
ใบส่งตัว 159, 161, 162, 163
ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่: 9, 10, 11, 64, 77, 78, 86, 148
ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร: 9
ใบอนุ ญาตท�ำงาน: 10, 11

ป
ประกันภัยที่อยู่อาศัย: 46,

60, 63, 147

ประชากร: 36,

168
ประชาธิป ไตย: 5, 23, 115, 130, 134, 135, 136, 137
ประชาธิป ไตยแบบมีผู้แทน: 136
ประชุมผู้ปกครองรายบุคคล: 126, 132
ประมวลกฎหมายการสมรส: 116
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ประมวลกฎหมายบิดามารดา: 59
ประวัตกิ ารผิดนั ดช�ำระ (ติดเครดิตบูโร): 40
ประวัติ โดยย่อ: 79
ประเทศในกลุ่มนอร์ดกิ : 16,

19, 32, 118

ประเทศมหาอ�ำนาจ: 17
ประเพณี : 24,

27

ปุ๋ ยหมัก: 50
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Bra miljöval): 55

ผ
ผลการเรียน/ใบรายงานผลการศึกษา: 89,

91, 94, 95, 127, 129, 130

ผ่อนช�ำระหนี ้: 40
ผู้เช่า: 39,

41, 44, 45

ผู้ตรวจการเพื่อความเท่าเทียม: 107,

108

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา: 145
ผู้ตอ้ งการความคุม้ ครอง: 12,

64
ผู้ปกครองตามกฎหมาย: 85, 119
ผู้ประสาน: 124
ผู้เป็ นเจ้าของกิจการ: 10, 71, 169
ผู้แปลงเพศ: 108
ผู้มีอ�ำนาจประกอบพิธีสมรส: 116, 118
ผู้รกั สองเพศ: 108
ผู้รบั จ้าง: 68, 69, 72
ผู้ลีภ้ ัย: 8, 9, 11, 12, 13, 20, 64, 96, 100
ผู้สืบสายเลือดโดยตรง: 174
ผู้ ให้การรับ: 86
ผู้ ให้คำ� ปรึกษา: 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
แผนกฉุ กเฉิ น: 161, 162
แผนกนรีเวช: 114
แผนกรับผู้ป่วยพิเศษ: 161
แผนกศาลครอบครัว: 119
แผนกสตรีประจ�ำโรงพยาบาล: 114
แผนการตัง้ ถิ่นฐาน: 12, 13
แผนธุรกิจ: 82
แผนพัฒนาการรายบุคคล: 132
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พ
พจนานุ กรมเกี่ยวกับยา: 160
พยาบาล: 158,

160

พยาบาลประจ�ำโรงเรียน: 129
พรรคการเมือง: 100,

139, 142, 143

พรรณไม้หวงห้าม: 49
พระเจ้ากุสตาฟที่ 1 แห่งสวีเดน: 16,

17

พระเจ้ากุสตาฟที่ 3: 18
พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ: 18
พระเจ้าคาร์ลที่ 12: 17
พระเจ้าคาร์ลที่ 13: 18
พลังงาน: 55
พัฒนาการบกพร่องทางสติปัญญา: 92,

127

พันธมิตร: 142
พิธี: 23
พิธีการตัง้ ชื่อ: 29
พิธีศีลจุ่ม: 29
พิธีศีลมหาสนิ ท: 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
ไฟฟ้ า: 55

ภ
ภาคกลาง: 32
ภาษากาย: 80
ภาษาสวีเดนส�ำหรับคนต่างชาติ: 78,

90, 91
ภาษี : 4, 17, 57, 67, 71, 72, 83, 85, 123
ภาษี เงินได้: 71
ภาษี มูลค่าเพิ่ม: 83
ภาษี สรรพสามิต: 83, 84
ภูมิภาค: 141

ม
มณฑล: 1,
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มรดก: 16,

174
มหาวิทยาลัย: 91, 92, 93, 94, 96
มาตรฐานกลาง: 60
มุมมองแบบกลุ่มนิ ยม: 104
มุมมองแบบปัจเจกนิ ยม: 104
แม่มดอีสเตอร์: 25

ย
ยา: 55
ยาคุมก�ำเนิ ด: 20
ยาสูบ: 6,

83, 151, 153, 156, 157
ยาเสพติด: 59, 152, 157
ยุคกลาง: 16
ยุคน� ้ำแข็ง: 14
ยุคปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม: 19
ยุคเรืองปัญญา: 18, 134
ยุคไวกิง้ : 15
ยุคส�ำริด: 15
ยุคหิน: 14
ยุคเหล็ก: 15
ยุตธิ รรม: 23
ยุโรปตะวันตก: 21
ยุโรปตะวันออก: 21
เยาวชน: 29, 59, 60, 100, 101, 110, 111, 114, 122, 124, 148, 162,
163, 165

ร
รสนิ ยมทางเพศ: 108
รอมฎอน: 29
ระบบตุลาการ: 5,

133, 144
รัฐ: 17, 18, 68, 71, 82, 83, 141, 147, 150, 157
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ: 105;
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศ ปี 1974: 137
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดระเบียบรัฐสภา: 18
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์;
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ปี 1980: 137
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการตีพิมพ์: 18;
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการตีพิมพ์ ปี 1949: 137
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการแสดงออก: 105;
รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยเสรีภาพในการแสดงออก ปี 1991: 137
รัฐบาล: 11,

20, 22, 60, 105, 106, 107, 136, 137, 145, 153
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รัฐมนตรี: 137
รัฐสภา: 16,

17, 18, 22, 106, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 145
รัฐสภายุโรป: 138, 139, 140
ราชาธิป ไตย: 137
ร้านขายยา: 55, 158
ร้านจ�ำหน่ ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮล์ โดยเฉพาะ: 157
รี ไซเคิล: 50, 52
รูปหงส์ (Svanen): 55
โรงพยาบาล: 20, 62, 143, 161, 162, 163
โรงเรียนการศึกษาส�ำหรับผู้ ใหญ่: 91, 92, 96
โรงเรียนพิเศษ: 127
โรงเรียนราษฏร์: 58
โรงเรียนส�ำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา: 127
โรงเรียนอนุ บาล: 57, 125

ฤ
ฤดู: 33

ล
ล่วงเวลา: 76
ลัทธิเสรีนิยม: 142
ลัทธิอนุ รกั ษ์ นิยม: 142
ลาพักร้อน: 20,

22, 27, 70, 76

ล่าม: 62,

132
ลูกจ้าง: 69, 70, 71, 74, 84, 106, 126, 141, 169

ว
วัฒนธรรม: 11,

57, 60, 83, 98, 152
วัน Alla helgon: 27
วันเกิด: 30
วันฉลองฤดูใบไม้ผลิ: 25
วันชาติ: 17, 26
้ สู่สวรรค์: 25, 26
วันที่พระเยซูเสด็จขึน
วันนั กบุญลูเซีย: 28
วันมิดซัมเมอร์อีฟ: 26
วันรอรับ: 76
วันระลึกถึงการลงมาจุตขิ องพระวิญญาณศักดิส์ ิทธิ์: 26
วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์: 28
วันหยุดฤดูใบไม้รว่ ง: 27
วันหยุดฤดูรอ้ น: 26
วันหยุดฤดูหนาว: 24
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วันหยุดอีสเตอร์: 25
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส: 28
วันฮาโลวีน: 27
วิกฤต: 13,

20, 22
วิทยาลัย: 4, 67, 83, 91, 92, 93, 94, 96
วิทยาลัยชุมชน: 92, 94, 96
วุฒิปริญญา: 94
เวลาในการไตร่ตรองก่อนหย่า: 118

ศ
ศาล: 39,

118, 135, 140, 145, 146, 147
ศาลคุม้ ครองการเช่า: 39, 42, 43
ศาลตรวจคนเข้าเมือง: 148
ศาลทั่วไป (ศาลยุตธิ รรม): 146
ศาลปกครอง: 146, 148
ศาลปกครองสูงสุด: 137, 149
ศาลพิเศษ: 146, 148
ศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรป: 140
ศาลแรงงาน: 69
ศาลสูงสุด/ศาลฎีกา: 135
ศาลอุทธรณ์ : 146
ศาลอุทธรณ์ ปกครอง: 148, 149
ศาลแขวง: 118, 147
ศาลแรงงาน: 69
ศาสนา: 23, 108, 109, 117, 135, 142, 172
ศาสนาอาซาทรู: 15
ศูนย์ขยะรี ไซเคิล: 50
ศูนย์ทันตกรรมประชาชน: 165, 166
ศูนย์นันทนาการ: 101
ศูนย์นันทนาการนอกเวลาเรียน: 57, 106, 124, 126
ศูนย์แนะแนว: 90
ศูนย์พักพิงฉุ กเฉิ นสตรี: 113
ศูนย์สายด่วนการแพทย์: 158
ศูนย์สุขภาพเยาวชน: 162
ศูนย์อนามัย: 158, 159
ศูนย์อนามัยเด็ก: 120, 156
ศูนย์อนามัยมารดา: 119
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ส
สกุลเงินยูโร: 138,

140

สงครามเย็น: 21
สงครามโลกครัง้ ที่สอง: 20
สงครามโลกครัง้ ที่หนึ่ ง: 20
สถานทูต: 10
สถานรับเลีย้ งเด็กตามบ้าน: 125
สถานี ขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม: 52,

53

สถาบันควบคุมโรคติดต่อ: 164
สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ: 153
สภา: 18
สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน: 135
สภาเทศบาล: 136,

138, 139, 141
สภาเทศมณฑล: 136, 138, 139, 141
สมรสโดยถูกบังคับ: 117, 118
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์: 14
สมาคม: 39, 40, 69, 73, 98, 99, 135
สมาคมการศึกษา: 98
สมาชิก: 137, 139
สมาพันธ์ผู้ประกอบการแห่งสวีเดน: 69
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ: 22, 137
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน: 22, 135, 137
ส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมาย: 174
สวัสดิการแบบสวีเดน: 22, 83
ส�ำนั กงานคณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแห่งชาติ: 141, 166
สหประชาชาติ: 9, 21, 105, 109, 110, 113, 131
สหภาพคาลมาร์: 16
สหภาพยุโรป: 5, 8, 10, 22, 86, 133, 139, 140
สหภาพแรงงาน: 68, 69
สักการะที่ โบสถ์: 23
สังคมนิ ยม: 142
สัญชาติ: 9, 10, 148
สัญญาจ้างงาน: 76
สัญญาเช่าห้องชุดมือหนึ่ ง: 39, 40, 42, 43, 44, 45, 72
สัญญาไฟ้ ฟ้ า: 56
สัญญามืด/ผิดกฎหมาย: 44
สัตว์คมุ้ ครอง: 49
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สาธารณสุข: 153
สายด่วนคุม้ ครองสตรี: 113
ส�ำนั กงานการเคหะ: 40,

41
ส�ำนั กงานการเลือกตัง้ : 139
ส�ำนั กงานการศึกษา: 127, 129
ส�ำนั กงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ: 95
ส�ำนั กงานจัดหางาน: 1, 12, 62, 64, 75, 77, 78, 79, 82, 95, 96, 143
ส�ำนั กงานดูแลสุสาน: 172
ส�ำนั กงานตุลาการยุตธิ รรม: 145
ส�ำนั กงานบ�ำนาญ: 168
ส�ำนั กงานประกันสังคม: 1, 62, 69, 78, 85, 87, 88, 122, 123, 141, 143, 148,
149, 166
ส�ำนั กงานสวัสดิการสังคม: 59, 60, 62, 65, 114, 124, 148, 150
ส�ำนั กงานอัยการ: 144
ส�ำนั กงานอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง: 92
ส�ำนั กงานอาหารแห่งชาติ: 154
ส�ำนั กบริการอุดมศึกษา: 95
ส�ำนั กรัฐบาล: 141
สิทธิ์/สิทธิ: 1, 4, 11, 16, 23, 25, 37, 61, 97, 100, 103, 105, 106, 108,
110, 121, 135, 142, 173
สิทธิ์การเช่า: 39
สิทธิ์การเป็ นเจ้าของ: 40
สิทธิ์คมุ้ ครองผู้พักอาศัย: 43
สิทธิ ในการเข้าถึงธรรมชาติ หรือสิทธิของทุกคน: 47
สิทธิมนุ ษยชน: 1, 105, 109, 113, 131, 135
สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ : 139
สินเชื่อเพื่อเครือ่ งใช้ ในบ้าน: 64
สินบน: 5, 133, 150
สุรา: 24, 27
เสรีภาพทางศาสนา: 109
เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการชุมนุ ม: 98, 135
เสรีภาพในการตีพิมพ์และเสรีภาพในการแสดงออก: 135
เสาพฤกษ์ : 26

ห
หน่ วยกู้ภัย: 66
หน่ วยงาน: 9,

62, 77, 86, 87, 108, 127, 144, 145, 148, 154, 164
หน่ วยงานรัฐ: 57, 149
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หน่ วยเลือกตัง้ : 138
หน้ าที่: 1,

4, 103, 119, 121
หน้ าที่ ในการแจ้งร้องเรียน: 124
หน้ าที่ ไปโรงเรียน: 127
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลทางราชการ: 149
หลักนิ ตธิ รรม: 135
หลักสูตร: 89, 90, 94
หลักสูตรการเรียนการสอน: 106, 125, 127
หลักสูตรการเรียนรูท
้ างสังคม: 1, 12, 82
หลุมฝังที่สุสาน: 172
ห้องซักผ้า: 39, 45
ห้องสมุด: 41, 60, 61, 141
หัวเมือง: 15, 26, 31, 32
เหตุการณ์ ฆาตกรรมหมู่กรุงสตอกโฮล์ม: 16

อ
องค์กรเทศบาลและเทศมณฑลแห่งสวีเดน: 69
องค์กรนายจ้าง: 69
องค์กรเพื่อสิทธิของเด็กในสังคม: 111
องค์กรหรือหน่ วยงานของรัฐ: 143
อนุ ญาตให้ท�ำการสมรสในกรณี ที่อายุตำ่� กว่า 18 ปี : 116
อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก: 110
อนุ สัญญาสิทธิมนุ ษยชนแห่งยุโรป: 105
อนุ สัญญาเจนี วา: 9
ออทิสติก: 65,

92, 127
อาชญากรรม: 66, 107, 144, 146, 147, 150
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพ: 93
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง: 92, 93
อุทธรณ์ : 86, 88, 146, 148, 149, 150
อุปกรณ์ ช่วยเหลือ: 149
อุปสรรคทางการปกครอง: 149
เอกลักษณ์ ทางเพศ: 108
เอกสารรวมรวมประวัตท
ิ างการศึกษาและการท�ำงาน: 96
แอลกอฮอล์: 6, 24, 59, 83, 98, 151, 152, 153, 156, 157, 159

เครื่ อ งหมาย
112: 66, 144, 161
114 14: 66, 144
1177: 158
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้ ส�ำหรับผู้มาใหม่ ใน
หนั งสือเล่มนี ้จัดท�ำขึน
ประเทศสวีเดน
้ ส�ำหรับผู้มาใหม่ ในประเทศสวีเดน
หนั งสือเล่มนี ้จัดท�ำขึน
เป็ นหนั งสือที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสังคมสวีเดน
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่ งต่าง ๆ ได้จากหนั งสือเล่มนี ้ อาทิเช่น หน่ วยงาน
ราชการ กฏหมายและกฏระเบียบ งานและการศึกษา สุขภาพและการรักษาพยาบาล
รวมทัง้ เรือ่ งเด็กและครอบครัว

