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ราชอาณาจักรสวีเดน 

(Kingdom of Sweden) 

 
 

เมืองหลวง สตอกโฮลม 

 

ท่ีตั้ง  ตั้งอยูบนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป พื้นที่ 450,295 ตร.กม. 

แบงเปนพ้ืนท่ีทางบก 410,335 ตร.กม. และพ้ืนท่ีทางน้ำ 39,960 ตร.กม. พรมแดนทางบกมีความยาวท้ังสิ้น 

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

  ทิศเหนือ ติดกับนอรเวย และฟนแลนด (545 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอาวบอทเนีย 

 ทิศใต ติดกับทะเลบอลติก 

 ทิศตะวันตก ติดกับนอรเวย (1,666 กม.) 

 

ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ บางแหงเปนเนินเขา พ้ืนท่ี 58% เปนปาไม แตมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพียง 8% 

 

ภูมิอากาศ ภาคใตอากาศหนาวเย็น และมีเมฆมากในชวงฤดูหนาว ขณะท่ีชวงฤดูรอนอากาศเย็น และมี

เมฆปกคลุมบางสวน ภาคเหนือมีลักษณะอากาศแบบก่ึงอารกติกหรือแบบหนาวชื้น ชวงฤดูหนาวยาวนาน 

อากาศหนาวจัด และมีหิมะมาก สวนชวงฤดูรอนจะสั้น อากาศเย็นปานกลาง 

 

ประชากร 10,353,442 คน (ป 2563) เพ่ิมข้ึน 0.7%  

 

รายละเอียดประชากร เชื้อชาติสวีเดน 74.1% ซีเรีย 1.9% ฟนแลนด 1.4% อิรัก 1.4% และอ่ืน ๆ 21.2% 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 17.62% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 62.04%   

วัยชรา (65 ป ข้ึนไป) 20.33% อายุขัยเฉลี่ย 82.95 ป เพศชาย 81.3 ป เพศหญิง 84.7 ป อัตราการเกิด 11.1 

คนตอประชากร 1,000 คน และอัตราการตาย 8.6 คนตอประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา ประชากร 57.6% นับถือศาสนาคริสต นิกายลูเทอแรน สวนอีก 8.9% นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 

(คริสตนิกายอ่ืน ๆ อิสลาม ยูดาย และพุทธ) ขณะท่ี 33.5% ไมนับถือศาสนาหรือไมไดระบุไว  

 

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาสวีเดน นอกจากนี้ มีการใชภาษาพูดของชนกลุมนอยเชื้อสายซามี 

โรมานี (ยิปซี) ยิดดิช เมแอนเคียลิ (Meänkieli) และฟนแลนด 

 

การศึกษา งบประมาณรายจายดานการศึกษา 7.64% ของ GDP (ป 2561) 

 

การกอตั้งประเทศ    

  กอนคริสตศตวรรษที่ 16 สวีเดนเปนสวนหนึ่งของสหภาพคาลมาร (เกิดจากการรวมตัว

ของอาณาจักรตาง ๆ ไดแก เดนมารก นอรเวยและสวีเดน รวมถึงบางสวนของฟนแลนด เขาอยูภายใตกษัตริย

องคเดียวกัน)    
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  ชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 16 สวีเดนไดออกจากสหภาพคาลมาร และตอสูกับประเทศเพ่ือนบาน

เปนเวลาหลายป โดยเฉพาะกับรัสเซีย เดนมารก และนอรเวย ท่ีไมยอมรับการท่ีสวีเดนออกจากสหภาพคาลมาร 

คริสตศตวรรษท่ี 17 สวีเดนไดขยายอาณาเขตใหกวางขวางออกไปดวยการทำสงคราม 

  ป 2457 สวีเดนสูญเสียพ้ืนท่ีอาณาเขต รวมถึงฟนแลนดท่ีเคยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสวีเดน 

และนับต้ังแตนั้น สวีเดนกลายเปนประเทศท่ีสงบสุข มีการดำเนินนโยบายตางประเทศท่ีไมฝกใฝฝายใดในชวงสันติ 

และวางตัวเปนกลางระหวางสงคราม 

 

วันชาต ิ 6 มิ.ย.  

 

การเมือง สวีเดนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริยเปนประมุข  

 ฝายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีคารลท่ี 16 กุสตาฟ (King Carl XVI Gustaf) เปนประมุขแหงรัฐ 

(ระบอบกษัตริยใชการสืบราชสันตติวงศ รัชทายาทองคปจจุบัน ไดแก เจาหญิง Victoria Ingrid Alice Desiree 

พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคารล กุสตาฟ) สวน นรม. ไดแก นาย Stefan Löfven  หัวหนาพรรค 

Social Democratic Party (SAP) แนวคิดกลางซาย 

 พรรคการเมือง : ท่ีสำคัญ แบงเปนพรรคการเมืองแนวคิดฝายซาย ไดแก พรรค Social Democratic 

Party (SAP) พรรค Green Party (MP) และพรรค Left Party (V) สวนพรรคการเมืองแนวคิดฝายขวา ไดแก 

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

(KD) และพรรค Sweden Democrats (SD) 

 ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : รัฐสภาใชระบบสภาเดียว จำนวนผูแทน 349 ท่ีนั่ง มาจากการเลือกตั้ง

แบบสัดสวนท่ัวประเทศ มีวาระ 4 ป ปจจุบัน พรรค Social Democratic (SAP) ของ นรม.Stefan Löfven 

จัดตั้งรัฐบาลเสียงขางนอยรวมกับพรรค Green (MP) มีท่ีนั่งในสภา 116 ท่ีนั่ง สวนการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งตอไป

จะจัดใน ก.ย.2565 

 ฝายตุลาการ : มีศาลสูงสุดหรือ Hogsta Domstolen ซ่ึงผูพิพากษาไดรับการแตงต้ังโดย 

นรม. และ ครม. 

 

เศรษฐกิจ มีลักษณะผสมผสานระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท่ีมีความกาวหนากับระบบการจัด

รัฐสวัสดิการ แรงงานมีทักษะสูง ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคการบริการ คิดเปนสัดสวน 65.68% ของ 

GDP ป 2563 ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวน 21.59% ของ GDP และภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนเพียง 

1.37% ของ GDP อุตสาหกรรมหลัก ไดแก เหล็กและเหล็กกลา ชิ้นสวนและอุปกรณในการผลิตวิทยุ โทรศัพทและ

อาวุธ ผลิตภัณฑจากเยื่อไม เยื่อกระดาษ อาหารแปรรูป และยานยนต ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ไดแก 

ขาวบารเลย ขาวสาลี เนื้อสัตว และนม ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ไดแก ไมสัก ทองแดง เหล็ก ตะก่ัว สังกะสี 

ทองคำ เงิน ทังสเตน และยูเรเนียม ท้ังนี้ การแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหอุปสงคโลกชะลอตัว 

กระทบภาคการสงออก การบริโภคครัวเรือน และการจางงาน  
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 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : โครนา (Swedish Krona-SEK)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 โครนา : 0.12 ดอลลารสหรัฐ  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 โครนา : 3.90 บาท (31 ต.ค. 2564)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  :  541,064 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  :  -2.795% 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป  :  52,259 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน  :  5,477,192 ลานคน 

อัตราการวางงาน  :  8.29%  

อัตราเงินเฟอ  :  0.49%  

มูลคาการสงออก : 241,182 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก :  เครื่องจักร ยานยนต ผลิตภัณฑจากกระดาษ เยื่อกระดาษและไม ผลิตภัณฑจากเหล็กและ

เหล็กกลา และเคมีภัณฑ 

มูลคาการนำเขา : 216,194 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เครื่องจักร ผลิตภัณฑปโตรเลียม เคมีภัณฑ ยานยนต เหล็กและเหล็กกลา อาหาร และเสื้อผา 

คูคาสำคัญ : เยอรมนี นอรเวย ฟนแลนด เดนมารก สหรัฐฯ เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร จีน 

 

การทหารและความม่ันคง  

  งบประมาณดานการทหารของสวีเดนเม่ือป 2563 เทากับ 1.221 % ของ GDP กำลังพลรวม   

14,600 นาย แยกเปน ทบ. 6,850 นาย ทร. 2,100 นาย ทอ. 2,700 นาย อื่น ๆ 2,950 นาย สวีเดนรื้อฟน

การบังคับเกณฑทหารตั้งแต 1 ม.ค.2561 หลังจากเคยยกเลิกไปเม่ือป 2553 โดยชายหญิงสัญชาติสวีเดนท่ีเกิด

ป 2542 จะตองยื่นเรื่องรายงานตัวเพ่ือใหทางการสวีเดนคัดเลือกไปเปนทหาร มีวาระประจำการ 12 เดือน  

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1. ความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของพรรคการเมืองฝายขวา การเติบโตของกระแสเกลียดกลัวตางชาติ 

(Xenophobia) และกลุมคลั่งคนผิวขาว (White supremacist groups) ซ่ึงเปนผลมาจากผูอพยพจำนวนมาก

และการแพรระบาดของ COVID-19 

 2.  การกอการรายโดยกลุมหัวรุนแรงขวาจัดท่ีเพ่ิมข้ึน สวนใหญเปนการปฏิบัติการอิสระจาก

บุคคลเดียว (Lone actor) ท่ีไดรับอิทธิพลจากเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน  

 3. ภัยคุกคามจากรัสเซีย จีน และอิหราน รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ : เขารวมในองคการระหวางประเทศท่ีสำคัญ อาทิ WTO, UN, EU (แตไมได

ใชเงินยูโร), IMF, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, OSCE, Paris Club, AIIB, ADB, AFDB, OPCW, OECD, 

ILO, ICAO, IAEA, ICC 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สวีเดนมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในสาขาตาง ๆ  เปนท่ีรูจักและยอมรับ

อยางกวางขวาง ไดแก ดานโทรศัพท และโทรคมนาคม อุปกรณทางการแพทย การผลิตรถยนต และชิ้นสวน 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยาน 231 แหง ที่สำคัญ คือ ทาอากาศยาน Stockholm-Arlanda 

มีลานจอด ฮ. 2 แหง เสนทางรถไฟระยะทาง 14,127 กม. ถนนระยะทาง 573,134 กม. เสนทางสัญจรทางน้ำ 

ระยะทาง 2,052 กม. การโทรคมนาคม : ป 2563 มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 1.62 ลานเลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 128.325 เลขหมายตอประชากร 100 คน รหัสโทรศัพท +46 ท้ังนี้ สวีเดนมีการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมในระดับสูง รวมถึงสายเคเบิลใตน้ำ เชื่อมโยงกับประเทศกลุมนอรดิก

และประเทศในยุโรป และมีสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน ไดแก สถานีดาวเทียมของ Intelsat 1 แหง (มหาสมุทร

แอตแลนติก) ของ Eutelsat 1 แหง และของ Inmarsat 1 แหง (มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย) 

จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตเม่ือป 2563 คิดเปน 94.539% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอรเน็ต .se เว็บไซต

การทองเท่ียว : http://www.visitsweden.com/ 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-สตอกโฮลม 9 เท่ียว/สัปดาห ระยะเวลาในการบิน 10 ชม. 

20 นาที เวลาที่สวีเดนชากวาไทย 5 ชม. (ปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค.) และ 6 ชม. (ปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค.) 

โดยป 2563 มีนักทองเท่ียวชาวสวีเดนเดินทางมาไทย 111,859 คน ลดลงจากป 2562 ท่ีมีจำนวน 287,338 คน 

คิดเปนสัดสวน -61.07% ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19 ท้ังนี้ ไทยเปนจุดหมาย

ปลายทางของการทองเท่ียวยอดนิยมของชาวสวีเดน และไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุที่มา

ทองเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพเพื่อเขารับบริการทางการแพทย เนื่องจากมีคาใชจายไมสูงและมีความทันสมัย    

ผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทยไดรับการยกเวนการตรวจลงตราจากสวีเดน โดยพำนักไดไมเกิน 

90 วัน สวนนักทองเท่ียวชาวสวีเดนไดรับการยกเวนการตรวจลงตราในการเดินทางเขาไทย พำนักไดไมเกิน 30 วัน   

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. การเลือกตั้งท่ัวไปท่ีจะมีข้ึนในเดือน ก.ย.2565 โดยความนิยมของพรรคฝายขวาอยาง

พรรค Sweden Democrats และพรรค Moderate Party เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพ

ของรัฐบาลในการจัดการเหตุความรุนแรงตาง ๆ และการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ขณะท่ี นรม.Stefan Löfven 

ประกาศลาออกจากตำแหนง นรม.สวีเดน และหัวหนาพรรค Swedish Social Democratic (SAP) แนวคิดกลางซาย 

แตไมระบุเหตุผล ท้ังนี้ คาดการณวา น.ส.Magdalena Andersson รมต.คลังและหัวหนาพรรค SAP จะไดรับ

เลือกใหดำรงตำแหนง นรม.คนใหมของสวีเดน 
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 2. ความเสี่ยงจากการกอการราย ภัยคุกคามจากปญหาการเติบโตของกระแสเกลียดกลัวมุสลิม 

และกระแสเกลียดชังทางเชื้อชาติ รวมท้ังความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของพรรคการเมืองฝายขวา  

 3. การฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับอิสราเอล โดยความสัมพันธของท้ังสองประเทศอยูใน

ระดับตกต่ำ หลังจากสวีเดนรับรองอำนาจอธิปไตยของปาเลสไตน เม่ือป 2557 เปนประเทศแรกในสหภาพยุโรป (EU)   

 4. การฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะภาคการสงออกซ่ึงเปนผล

จากอุปสงคภายนอกประเทศท่ีชะลอตัวชวงแพรระบาด 

 5. บทบาทของ น.ส.Greta Thunberg เยาวชนนักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม  

 

ความสัมพันธไทย-สวีเดน 

 ไทยกับสวีเดนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 18 พ.ค.2411 โดยไทยและสวีเดนสนับสนุน

และรวมมือกันในเวทีการเมืองระหวางประเทศดวยดีมาโดยตลอด รวมท้ังในกรอบความสัมพันธกับกลุมประเทศนอรดิก 

(เดนมารก ฟนแลนด ไอซแลนด นอรเวย และสวีเดน) กรอบ EU อาเซียน และเอเชีย-ยุโรป (ASEM)  

 สำนักพระราชวังสวีเดนจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑฟาห) ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปยังโบสถรีดดารโฮลม 

(Riddarholmskyrkan) กรุงสต็อกโฮลม เม่ือ 26 ต.ค.2560 เวลา 11.55 น.ตามเวลาทองถ่ิน และมีพิธีตีระฆัง

แหงเครื่องราชอิสริยาภรณตราเซราฟม (The Order of the Seraphim) เปนเวลา 1 ชม. ระหวางเวลา 

12.00-13.00 น. เพ่ือถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

ทรงไดรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณตราเซราฟม ซ่ึงเปนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดของสวีเดนเม่ือ   

5 เม.ย.2493 และเปนแนวปฏิบัติท่ีสำนักพระราชวังสวีเดนจะจัดทำพระราชลัญจกรพิเศษ สำหรับพระประมุข

ท่ีไดรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาว 

 ดานการคา เม่ือป 2563 สวีเดนเปนคูคาสำคัญอันดับท่ี 40 ของไทยและอันดับ 7 ของไทยใน EU  

มูลคาการคาไทย-สวีเดนอยูที่ 30,220 ลานบาท ลดลง 11.40% ไทยสงออกมูลคา 10,775 ลานบาท นำเขา

มูลคา 19,445 ลานบาท ไทยเสียเปรียบดุลการคา 8,670 ลานบาท  

 สินคาสงออกสำคัญของไทย เชน เครื่องโทรสาร โทรศัพท อุปกรณและสวนประกอบ รถยนต 

อุปกรณและสวนประกอบ เครือ่งใชไฟฟาและสวนประกอบ แผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา เครื่องปรับอากาศ

และสวนประกอบ เครื่องซักผาและเครื่องซักแหงและสวนประกอบ สินคานำเขาสำคัญจากสวีเดน เชน เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ สวนประกอบและ

อุปกรณยานยนต เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ  

 ดานการลงทุน บริษัทชั้นนำของสวีเดนท่ีเขามาลงทุนในไทยอยางนอย 85 แหง อาทิ บริษัท 

SAAB (ดานความม่ันคง และโครงการ Amata Aerospace City) บริษัท Volvo Truck (ผลิตและประกอบ

รถบรรทุก และชิ้นสวนรถยนต) บริษัท Electrolux (เครื่องซักผาและตูเย็น) บริษัท Molnlycke Health Care 

(เสื้อกาวน และอุปกรณทางการแพทย) บริษัท Scandinavian Village (โครงการท่ีพักสำหรับผูสูงอายุ และ    

ผูเกษียณ) บริษัทอิเกีย (เฟอรนิเจอร) เม่ือป 2563 สวีเดนลงทุนในไทยเปนมูลคาประมาณ 759.75 ลานบาท  
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 ดานแรงงาน อุตสาหกรรมผลไมปาของฟนแลนดพ่ึงพาแรงงานตางชาติเปนหลัก โดยเฉพาะ

แรงงานไทย คิดเปน 90% ของแรงงานตางชาติท้ังหมด โดยเม่ือป 2563 สวีเดนเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บ

ภาษีแรงงานตางชาติ (Special Income Tax-SINK tax) สงผลใหแรงงานท่ีเดินทางไปทำงานเก็บผลไมปาใน

สวีเดน ป 2564 ผานการจางงานจากบริษัทนายจาง ตองชำระภาษีประมาณ 25% ของรายไดตามกฎหมาย 

หากมีระยะเวลาทำงานไมเกิน 183 วัน/ป ท้ังนี้ ประมาณการวาคนงานจะมีรายไดข้ันต่ำคงเหลือประมาณ 

13,237.50-31,156.50 บาท หลังหักคาใชจายและหักภาษี โดยหวง ก.ค.-ก.ย.2564 สวีเดนตองการแรงงาน

จากไทยจำนวน 5,200 คน ทำงานระยะสั้น ไมเกิน 90 วัน 

 สอท.สวีเดน/กรุงเทพฯ มีเขตอาณาครอบคลุมลาวและเมียนมา และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 

4 แหง อยูที่เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต และหัวหิน ขณะท่ีไทยมี สอท.ไทย/สตอกโฮลม มีเขตอาณาครอบคลุม

ฟนแลนดและลัตเวีย โดยในป 2563 มีคนไทยในสวีเดนจำนวนประมาณ 44,339 คน มีวัดไทย/สำนักสงฆ จำนวน 12 

แหง สถานบริการนวดแผนไทยประมาณ 631 แหง สมาคมไทย 39 สมาคม 

 ดานความม่ันคง สวีเดนใหความสนใจกับปญหาความม่ันคงของไทย โดยมีบทบาทสนับสนุน

กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย และเพ่ือนบานในภูมิภาค อาทิ สถานการณในเมียนมา 

ซ่ึงสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือดานการพัฒนาในเมียนมา ขณะเดียวกันก็เปนแกนนำสนับสนุนใหมี

การนำตัวผูกระทำผิดในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนตอชาวโรฮีนจามาลงโทษ   

 ขอตกลงสำคัญ : ไทยและสวีเดนมีขอตกลงความรวมมือภายใตกรอบแผนปฏิบัติการรวมไทย-

สวีเดน (Joint Plan of Action) จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับท่ี 2 คือ ระหวางป 2556-2560 เปนการสานตอจาก

แผนปฏิบัติการรวมฉบับกอนหนา (ป 2548-2552) เนื้อหาในแผนปฏิบัติการครอบคลุมถึงความรวมมือระหวาง

สองประเทศในมิติตาง ๆ อยางกวางขวาง ไดแก เกษตรกรรมและปาไม การทหารและความม่ันคง การออกแบบ 

การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การทองเที่ยวและบริการดานสุขภาพ การฟนฟูหลังเหตุภัยพิบัติ การขยายความรวมมือในโครงการพัฒนา

ระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นระดับโลก นอกจากนี้ ไทยและสวีเดนไดลงนามความรวมมือ

ดานการบังคับใชกฎหมายในการตอตานอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร การลักลอบคายาเสพติด 

วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารตั้งตน การคามนุษย การกอการรายและอาชญากรรมรายแรง

อ่ืน ๆ เม่ือป 2556 

  

------------------------------------- 
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นาย Stefan Löfven 

 

ตำแหนง นรม.สวีเดน  

 

เกิด 21 ก.ค.2500 (อายุ 65 ป/ป 2565) ไดการรับเลี้ยงดูในสถานเด็กกำพรา 10 เดือน 

 กอนไดรับการอุปการะจากนาย Ture Melander อาชีพชางไม และแรงงานในโรงงาน  

 (เสียชีวิตป 2546) และนาง Iris Melander 

 

การศึกษา มัธยมปลาย ท่ีเมือง Sollefteå และเรียนหลักสูตรเก่ียวกับงานเชื่อม ซ่ึงใชเวลา 

 อบรม 48 สัปดาห ศึกษาในมหาวิทยาลัย Umeå University ของสวีเดน สาขา 

 การทำงานดานสังคม แตพักการเรียนหลังจากเขาศึกษาได 1 ป 6 เดือน 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Ulla Löfvén เม่ือป 2546 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2521 - เริ่มทำงานเปนชางเชื่อมท่ีเมือง Örnsköldsvik. 

ป 2523 - ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 

ป 2538 - ทำงานเปนผูตรวจการใหกับสหภาพกิจการโลหะของสวีเดน ในประเด็นเก่ียวกับ

การเจรจาเพ่ือทำสัญญาและประเด็นระหวางประเทศ 

ป 2544 - ไดรับเลือกเปนรองประธานสหภาพกิจการโลหะ กอนจะไดรับเลือกเปน 

  ประธานคนท่ี 1 ของสหภาพการโลหะท่ีเพ่ิงจัดตั้งใหมเม่ือป 2548  

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2513 - เปนสมาชิกพรรค Social Democrats  

ป 2549 - เขาเปนกรรมการบริหารพรรค Social Democrats 
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เม.ย.2556 - ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาพรรค Social Democrats 

ต.ค.2557 - ดำรงตำแหนง นรม.สมัยแรก 

ม.ค.2562 - ดำรงตำแหนง นรม.สมัยท่ีสอง 

 

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

 

ประมุขแหงรัฐ Carl XVI Gustaf 

นรม. Stefan Löfven 

รมต.ดานกิจการ EU Hans Dahlgren 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Morgan Johansson  

รมต.ดานกิจการภายในประเทศ Mikael Damberg 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Ann Linde 

รมต.ดานการคาระหวางประเทศและกิจการกลุมนอรดิก Anna Hallberg  

รมต.ดานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ Per Olsson Fridh 

รมว.กระทรวงกลาโหม Peter Hultqvist 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและกิจการดานสังคม Lena Hallengren 

รมต.ดานประกันสังคม Ardalan Shekarabi 

รมว.กระทรวงการคลงั Magdalena Andersson 

รมต.ดานตลาดเงิน และกิจการผูบริโภค, รมช.กระทรวงการคลัง Åsa Lindhagen 

รมต.ดานบริหารรัฐกิจ Lena Micko 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Anna Ekström 

รมต.ดานอุดมศึกษาและการวิจัย Matilda Ernkrans 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ  Per Bolund 

รมว.กระทรวงวิสาหกิจและนวัตกรรม Ibrahim Baylan 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และประชาธิปไตย Amanda Lind 

รมว.กระทรวงการจางงาน Eva Nordmark 

รมต.ดานความเทาเทียมทางเพศ ท่ีพักอาศัย ตอตานการเลือกปฏิบัติ Märta Stenevi 

และกิจการชนบท 

รมว.กระทรวงโครงสรางพ้ืนฐาน Tomas Eneroth  

รมต.ดานพลังงานและการพัฒนาดิจิทัล Anders Ygeman 

 

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

(ต.ค.2564) 


