ประเทศสวีเดน
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรสวีเดน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Sweden
พืน้ ที่ : 450,295 ตร.กม (ร้ อยละ 88 ของไทย)
เมืองหลวง : กรุงสตอกโฮล์ม
ประชากร : 10.22 ล้ านคน (ปี 2561) (ไทย 68.1 ล้ านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน
(Carl XVI Gustaf of Sweden) และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน (Queen Silvia of Sweden)
นายกรัฐมนตรี : นายสเตฟาน เลิฟเวียน (Mr. Stefan Löfven) (ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ปี 2557)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่ างประเทศ : นางมาร์ กอต วัลสตรอม (Mrs. Margot Wallström)
(ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ปี 2557)
ภาษาราชการ : สวีดชิ
วันชาติ : 6 มิถนุ ายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย : 18 พฤษภาคม 2411 (ครบรอบ 150 ปี เมื่อปี 2561)
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้ อยละ 87 นิกายคาทอลิก และอื่น ๆ ร้ อยละ 13

ราชอาณาจักรสวีเดน :
 รัฐบาลมีนโยบาย “Feminist Foreign Policy” ที่ตอ่ ต้ านการใช้ ความรุนแรงทางเพศ ปกป้องสิทธิ
สตรี และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในทุกระดับ
 ปั จจุบนั เป็ นสมาชิก EU และเคยเป็ นสมาชิกไม่ถาวร UNSC ระหว่างปี 2560-2561
 มีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี ซีเรี ย และเยเมน
 เป็ นผู้สนับสนุนประชาธิปไตยที่สาคัญ โดยบริจาคเงินในสัดส่วนร้ อยละ 1 ของ GNI เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้ านประชาธิปไตยในประเทศที่สาม
 เป็ นผู้นาด้ านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ UN (SDGs)
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมที่สดุ ในโลก
 มีนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมที่โดดเด่น โดยมีเป้าหมายเป็ นหนึง่ ในประเทศแรกในโลกที่ปราศจากการ
ใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล (fossil free) และเปลี่ยนไปใช้ พลังงานหมุนเวียนทังหมด
้
รวมทังมี
้ มาตรการ
ผลักดันให้ ยตุ ิการจาหน่ายยานพาหนะที่ใช้ น ้ามันเบนซินและน ้ามันดีเซลภายในปี ค.ศ. 2030
 มีความเป็ นเลิศด้ านการบริ หารจัดการขยะผ่านโครงการ “Waste-to-Energy” ส่งผลให้ สามารถใช้
ประโยชน์จากร้ อยละ 99 ของขยะจากบ้ านเรื อน และสามารถนาเข้ าขยะจากต่างประเทศเพิ่มเติม
เพื่อใช้ ในการผลิตความร้ อน/พลังงานไฟฟ้า
 เป็ นแหล่งนวัตกรรมอันดับต้ น ๆ ของยุโรป เนื่องจากมีบริษัทและสถาบันวิจยั ด้ านนวัตกรรมที่มี
คุณภาพหลายแห่ง และมีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางจานวนมาก
 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม คนปั จจุบนั คือ นายสุนทร ชัยยินดีภมู ิ
 เอกอัครราชทูตสวีเดนประจาประเทศไทยคือ นายสตัฟฟาน แฮร์ สเตริม (Mr. Staffan Herrström)

ข้ อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 538.04 พันล้ าน USD (ปี 2560) (ไทย 455.22 พันล้ าน USD)
Real GDP Growth : ร้ อยละ 2.3 (ปี 2560) (ไทย ร้ อยละ 3.9)
GDP Per Capita : 53,442 USD (ปี 2560) (ไทย 6,593.8 USD)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้ อยละ 1.8 (ปี 2560) (ไทย ร้ อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็กและเหล็กกล้ า ไม้ และผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหารแปรรูป ยานยนต์
มูลค่าการส่งออก : 243.86 พันล้ าน USD (ปี 2560)
ตลาดส่งออกที่สาคัญ :เยอรมนี นอร์ เวย์ ฟิ นแลนด์ เดนมาร์ ก สหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้ า : 221.23 พันล้ าน USD (ปี 2560)
ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ : เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ เดนมาร์ ก สหราชอาณาจักร
สกุลเงิน : โครนสวีเดน (1 โครนสวีเดน ประมาณ 3.55 บาท ณ วันที่ 23 มกราคม 2562)
ทรัพยากรสาคัญ : แร่เหล็ก ทองแดง ตะกัว่ สังกะสี ทองคา แร่เงิน ป่ าไม้ พลังงานน ้า พลังงานนิวเคลียร์
สินค้ าส่งออกที่สาคัญ : เครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ ไม้ กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้ า
สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ : เครื่ องจักร น ้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่ องยนต์ เครื่ องนุง่ ห่ม

สถิตสิ าคัญ ไทย - สวีเดน
มูลค่ ารวม : 9,097 ล้ านโครนาสวีเดน ส่งออกไปไทย 4,460 ล้ านโครนาสวีเดน นาเข้ าจากไทย 4,637 ล้ าน
โครนาสวีเดน ไทยได้ ดลุ การค้ า 177 ล้ านโครนาสวีเดน (ปี 2560)
สินค้ าส่ งออกของไทย :เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่ องนุง่ ห่ม เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่ องจักรกล อาหาร

ทะเลกระป๋ องและแปรรูป เครื่ องซักผ้ าและเครื่ องซักแห้ งและส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่ องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้ านาเข้ าจากสวีเดน : เครื่ องบิน เครื่ องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่ องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่ องมือเครื่ องใช้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ
การลงทุน : มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) ทังหมด
้
6 โครงการ
มูลค่า 1,607 ล้ านบาท (โครงการผลิตภัณฑ์อาหาร ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ชิ ้นส่วนยานยนต์
และ Software)
จานวนนักท่ องเที่ยว : มีชาวสวีเดนเดินทางมาไทย 311,959 คน (ปี 2561)
จานวนคนไทยในสวีเดน : ประมาณ 41,240 คน (ปี 2560) มีวดั ไทย/สานักสงฆ์ 19 แห่ง สมาคมไทย 24
แห่ง สถานบริ การนวดแผนไทยประมาณ 127 แห่ง และร้ านอาหารไทยประมาณ 400 ร้ าน (ปี 2558)
สานักงานของไทยในสวีเดน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (นายสุนทร ชัยยินดีภมู ิ ดารง
ตาแหน่งเอกอัครราชทูต) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงสตอกโฮล์ม (นางวีเวกา อักซอน ยูนซอน (Viveca
Ax:son Johnson) ดารงตาแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิฯ์ และนางฟรานซิส โบรแมน (Francis Broman)
ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิฯ์ ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ ก (นายเคนเนท ออร์ เกรน
(Kenneth Orrgren) ดารงตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิฯ์ )
สานักงานของสวีเดนในไทย : สถานเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สวีเดน ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นางศุภจี นิลอุบล ดารงตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิฯ์ ) ภูเก็ต (นายแพทย์สมโภช
นิปกานนท์ ดารงตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิฯ์ ) เมืองพัทยา (นายชัชวาล ศุภชยานนท์ ดารงตาแหน่งกงสุล
กิตติมศักดิฯ์ ) และเพชรบุรี (นายวัชราวุธ สุขเสรี ดารงตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ)์

150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-สวีเดน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2411 หรื อเมื่อประมาณ 150 ปี ก่อน ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสวีเดน
และนอร์ เวย์ได้ ตกลงทาสนธิสญ
ั ญามิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรื อระหว่างกัน (Treaty of
Friendship, Commerce and Navigation of 1868) ซึง่ ถือเป็ นจุดเริ่มต้ นของการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทยกับสวีเดนอย่างเป็ นทางการ
29 ปี หลังจากที่มีการลงนามในสนธิสญ
ั ญามิตรภาพดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 ก็ได้ เสด็จฯ ประพาสสวีเดนเมื่อปี 2440 ตามคากราบบังคมทูลเชิญของพระเจ้ าออสการ์ ที่ 2
กษัตริ ย์แห่งสวีเดนและนอร์ เวย์ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการด้ านอุตสาหกรรม และได้ เสด็จฯ
เยือนทางตอนเหนือของสวีเดนเพื่อทอดพระเนตรอุตสาหกรรมป่ าไม้ ซึง่ การที่มีพระมหากษัตริย์จากแดนไกล
เสด็จฯ เยือนหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ ในชนบทของสวีเดนได้ สร้ างความตื่นเต้ นและความประทับใจให้ กบั ประชาชนใน
พื ้นที่ซงึ่ ได้ รอเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้ นทาง และกลายเป็ นเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ ที่คนในละแวกนันกล่
้ าวถึง
จนถึงกับมีการตังชื
้ ่อถนนที่พระองค์เสด็จฯ ผ่านว่า “ถนนจุฬาลงกรณ์ (Kung Chulalongkorns Väg)”
ต่อมาเมื่อ
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ปี ที่แล้ วก็มีคนไทยได้ ร่วมกันระดมทุนสร้ างพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่เมือง Ragunda เพื่อราลึกถึงการเสด็จเยือนสวีเดนของหนึง่ ในพระมหากษัตริ ย์ที่ทรง
เป็ นที่รักยิ่งของชาวไทย

มาถึงในยุคปั จจุบนั ก็ยงั คงมีการแลกเปลี่ยนการเยือน ระหว่างพระราชวงศ์ไทยและสวีเดนอย่างสม่าเสมอ
โดยสมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ ล ที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ทรงเป็ นหนึง่ ในพระ
ราชอาคันตุกะที่ใกล้ ชิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยทังสองพระองค์
้
ได้ เสด็จฯ เยือนประเทศไทยหลายครัง้ ทังการเสด็
้
จฯ
เยือนอย่างเป็ นทางการและส่วนพระองค์ ซึง่ ความเป็ นกันเองและการปฏิบตั เิ ฉกเช่นสามัญชนของทังสอง
้
พระองค์ได้ สร้ างความปลื ้มปิ ติและความประทับใจแก่คนไทยเป็ นอย่างดี
อีกทังคนไทยยั
้
งรู้สกึ ซาบซึ ้งใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ ลที่ 16 กุสตาฟ ได้ ทรงช่วยเหลือชาวประมงไทยที่ตกทุกข์
ได้ ยากจากเหตุการณ์สนึ ามิที่จงั หวัดพังงา-ภูเก็ตเมื่อปี 2547 โดยได้ พระราชทานเรื อที่ใช้ แล้ วและเครื่ องยนต์
เรื อจานวนหนึ่งแก่ ชาวประมงที่สูญเสียเครื่ องมือในการหารายได้ จากเหตุภัยพิบตั ิดงั กล่าว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้ เคยพระราชทานช้ างไทยให้ แก่สมเด็จพระราชาธิบดี
คาร์ ล ที่ 16 กุสตาฟจานวน 2 เชือก ชื่อ บัวและสาวน้ อย ซึง่ ต่อมาได้ ให้ กาเนิดทารกช้ างเชือกใหม่ชื่อ น ้าใส

ทังหมดนี
้
้ยังคงอยูท่ ี่สวนสัตว์ Kolmården ทางตอนใต้ ของกรุงสตอกโฮล์ม โดยที่ช้างเป็ นสัตว์คบู่ ้ านคูเ่ มือง
ของไทยและมีความผูกพันกับชีวิตคนไทยมาช้ านาน
การพระราชทานช้ างไทยจึงเป็ นการแสดงออกถึง
ความสาคัญของมิตรภาพระหว่างไทย-สวีเดนที่จะอยูค่ กู่ นั ไปอีกนาน

ล่าสุดในช่วงที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สานักพระราชวังสวีเดนก็ได้ จดั พิธีอญ
ั เชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราครุฑพ่าห์)
เพื่อถวายพระเกียรติสงู สุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม
ไปยังโบสถ์ริดด้ าร์ โฮล์ม ซึง่ มีคนไทยนับพันคนไปร่วมพระราชพิธีและเป็ นอีกเหตุการณ์หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์
ที่สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับสวีเดน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนในด้ านอื่น ๆ ก็พฒ
ั นาขึ ้นตามลาดับ โดยไทยมีความร่วมมือด้ าน
กลาโหมกับสวีเดน และเป็ นประเทศหนึง่ ที่สงั่ ซื ้อเครื่ องบินขับไล่ Gripen จานวน 12 ลาจากสวีเดนเมื่อปี
2550 นอกจากนี ้ ยังมีคณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของไทยเดินทางมาศึกษาดูงานด้ านนวัตกรรม
การดูแลสิ่งแวดล้ อม พลังงานหมุนเวียน เมืองอัจฉริยะ และการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
สวีเดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาความรู้เหล่านี ้กลับไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาประเทศไทย
ในด้ านการค้ าและการลงทุน ไทยเป็ นประเทศคูค่ ้ าที่สาคัญประเทศหนึง่ ของสวีเดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในปี 2560 มูลค่าการค้ ารวมระหว่างไทย-สวีเดนประมาณ 24,000 ล้ านบาท ไทยส่งออกสินค้ าไป
ยังสวีเดนประมาณ 16,000 ล้ านบาท และนาเข้ าจากสวีเดน 7,200 ล้ านบาท ประเทศไทยยังเป็ นหนึง่ ใน
ประเทศที่สวีเดนให้ ความสนใจมาลงทุนเนื่องจากไทยตังอยู
้ ่ในตาแหน่งที่เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคแหลมทอง
ปั จจุบนั มีบริษัทของสวีเดนมาประกอบธุรกิจในไทยมากกว่า 70 บริษัท ธุรกิจชันน
้ าที่เข้ ามาลงทุนและตัง้
ฐานการผลิตในไทยแล้ ว อาทิ Ericsson, Volvo, Tetra Pak, Electrolux และ IKEA
ความสัมพันธ์อีกด้ านหนึง่ ที่แนบแน่นไม่น้อยไปกว่าด้ านอื่นคือ ความสัมพันธ์ระดับประชาชน ไทยเป็ นหนึง่
ในประเทศที่ชาวสวีเดนชื่นชอบและเดินทางมาท่องเที่ยวหรื อใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณ ปั จจุบนั มีชาวสวีเดนเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเมืองไทยปี ละกว่า 300,000 คน ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้ างรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวให้ แก่ประเทศไทย ทุกวันนี ้ชาวสวีเดนก็ยงั คงประทับใจในความโอบอ้ อมอารี และการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่เกิดเหตุภยั พิบตั สิ นึ ามิเมื่อปี 2547 ซึง่ มีชาวสวีเดนเสียชีวิตถึง 543 คน คาพูด
หนึง่ ที่มกั ได้ ยินจากชาวสวีเดนเกี่ยวกับประเทศไทยคือ “Thailand has a special place in the heart of
Swedes”

ในขณะเดียวกันก็มีชาวไทยที่อาศัยอยูใ่ นสวีเดนกว่า 40,000 คน หลายคนแต่งงานกับชาวสวีเดนและมี
ครอบครัวเชื ้อสายไทย คนไทยเองก็มองว่าคนสวีเดนเป็ นคนที่มีน ้าใจ เช่น เคยมีดาราที่มีชื่อเสียงของสวีเดน
ใช้ ทนุ ทรัพย์สว่ นตัวซื ้อสระว่ายน ้าเคลื่อนที่และเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของไทยเพื่อสอนเด็กไทยให้
ว่ายน ้าเป็ นโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพราะต้ องการช่วยลดปั ญหาเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน ้า มีชาวสวีเดนที่
สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุภยั พิบตั สิ นึ ามิเมื่อปี 2547 ได้ ก่อตังสถานเลี
้
้ยงเด็กกาพร้ าที่ภเู ก็ตเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กกาพร้ าในพื ้นที่ และมีหนุม่ สาวชาวสวีเดนปั่ นจักรยานรอบโลกเพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้ สถาน
เลี ้ยงเด็กกาพร้ าในไทย ทังหมดนี
้
้เป็ นตัวอย่างมิตรภาพที่ดี ๆ ที่คนไทยและคนสวีเดนมีให้ แก่กนั

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
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