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สหรัฐอเมริกา 

(United States of America) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง วอชิงตัน ดี.ซี. 

 

ท่ีตั้ง  อยูในทวีปอเมริกาเหนือระหวางเสนละติจูดท่ี 25-49 องศาเหนือ กับเสนลองจิจูดท่ี 67-124 

องศาตะวันตก มีขนาดใหญเปนลำดับ 3 ของโลก รองจากสหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา (ใหญกวาไทยเกือบ 

18-19 เทา) มีพ้ืนท่ี 9,631,420 ตร.กม. ชายฝงทะเลยาว 19,924 กม. 

 

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับแคนาดา 

  ทิศใต  ติดกับเม็กซิโก 

  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 

  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก 
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ภูมิประเทศ ภาคตะวันตกเปนแนวเทือกเขาสูงท่ีสลับซับซอนในรัฐอะแลสกา รัฐเนวาดา และรัฐแคลิฟอรเนีย 

ภาคกลางเปนท่ีราบระหวางเทือกเขาสูงทางตะวันตกกับท่ีราบสูงทางตะวันออกภาคเหนือ มีอาณาบริเวณกวางขวาง

จากชายฝงมหาสมุทรอารกติกไปจนถึงชายฝงอาวเม็กซิโกภาคตะวันออก เปนเขตหินเกามีเทือกเขาและท่ีราบสูงจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใตท่ีสำคัญ ไดแก ท่ีราบนิวฟาวแลนดและลาบราดอร และเทือกเขา

แอพพาลาเชียน 

 

ภูมิอากาศ สหรัฐฯ มี 4 ฤดู อุณหภูมิในแตละรัฐแตกตางกัน พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดอยูในเขตอบอุนแต 

รัฐฮาวายและรัฐฟลอริดามีอากาศรอนชื้น รัฐอะแลสกามีอากาศหนาวจัด บริเวณท่ีราบฝงตะวันตกของแมน้ำ

มิสซิสซิปปมีอากาศก่ึงแหงแลง สวนบริเวณ Great Basin ซ่ึงอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศมีอากาศแหงแลง

สำหรับฤดูใบไมผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิ 9-23 องศาเซลเซียสฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิ -12 ถึง -8 องศา

เซลเซียส ฤดูรอน (มิ .ย.-ส.ค.) อุณหภูมิ 20-34 องศาเซลเซียส ฤดูใบไมรวง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิ 7-25 องศา

เซลเซียส 

 

ประชากร ประมาณ 333.6 ลานคน (พ.ย. 2564) มากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและอินเดีย 

ประกอบดวย คนผิวขาว 57.8% คนเชื้อสายลาติน 18.7% คนเชื้อสายแอฟริกา 12.1% และอ่ืน ๆ 11.4%  

รัฐท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก รัฐแคลิฟอรเนีย เทกซัส ฟลอริดา นิวยอรก และเพนซิลเวเนีย 

 

ศาสนา  คริสตนิกายโปรเตสแตนต 46.5% โรมันคาทอลิก 20.8% มอรมอน 1.6% ยิว 1.9% พุทธ 0.7% 

อิสลาม 0.9% ฮินดู 0.7% อ่ืนๆ 4 % และไมนับถือศาสนา 22.8%  

 

ภาษา  ไมมีภาษาประจำชาติ แตในทางปฏิบัติมีผูใชภาษาอังกฤษประมาณ 239 ลานคน (78.7%) 

ภาษาสเปนประมาณ 41 ลานคน (13.4%) ภาษาอินโด-ยูโรเปยน เชน รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และฮินดี 

ประมาณ 11.1 ลานคน (3.7%) ภาษาเอเชียและหมูเกาะแปซิฟก เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม ประมาณ 

10.7 ลานคน (3.5%) และภาษาอ่ืน ๆ ประมาณ 3.4 ลานคน (1.1%) สวนรัฐฮาวายกำหนดใหภาษาอังกฤษและ

ภาษาฮาวายเปนภาษาทางการ 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือของประชากรวัยผูใหญ 79% การใชจายของรัฐบาลดานการศึกษา 

ปงบประมาณ 2564 เทากับ 382,800 ลานดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) หรือ 4.1% ของงบประมาณท้ังหมด

ประชากรอายุ 25-34 ป จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 52% (ป 2563) นอกจากนี้ สหรัฐฯ มีนโยบาย

สนับสนุนงบประมาณใหสถาบันการศึกษามากข้ึน เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนในชวงการแพรระบาดของ 

COVID-19 ตลอดจนมุงเนนการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตร เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 
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การกอตั้งประเทศ เดิมเปนดินแดนของชาวอินเดียนแดงพ้ืนเมือง ตกเปนเมืองข้ึนของสเปนและฝรั่งเศส

ในยุคลาอาณานิคม และเปนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรท่ีเขามาขยายอิทธิพลในทวีปอเมริกาและ         

ทำสงครามแยงชิงอาณานิคมกับฝรั่งเศสและสเปนจนเกิดสงคราม 7 ป (ระหวางป 2299-2306) ตอมาไดแยกตัว

ออกจากการปกครองของสหราชอาณาจักร เนื่องจากปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชนระหวางอาณานิคมกับ 

สหราชอาณาจักร จนนำไปสูการปฏิวัติและประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร โดยนายจอรจ วอชิงตัน

เปนผูบัญชาการสูรบและประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2319 ซ่ึงตอมานายจอรจ วอชิงตัน    

เปนประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ เม่ือ 4 มี.ค.2332 

 

วันชาต ิ  4 ก.ค. (ประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 4 ก.ค.2319) 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐตั้งแต 4 มี.ค .2332 และจากผลการเลือกตั้งเม่ือ 

3 พ.ย.2563 ประธานาธิบดีซ่ึงเปนหัวหนารัฐบาลคนปจจุบันคือ นายโจเซฟ ไบเดน สังกัดพรรคเดโมแครต ดำรง

ตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 46 ของสหรัฐฯ ตั้งแต 20 ม.ค.2564 

  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากกระบวนการเลือกตั้งทางออมจากคณะผูเลือกตั้ง (Electoral 

College) จำนวน 538 คน ซ่ึงจัดข้ึนในวันอังคารหลังวันจันทรแรกของ พ.ย. ทุก 4 ป โดยมีวาระการดำรงตำแหนง    

4 ป และจะดำรงตำแหนงไดไมเกิน 2 สมัย มีอำนาจในการรางรัฐบัญญัติเสนอตอฝายนิติบัญญัติ ยับยั้งรัฐบัญญัติ     

ท่ีผานการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ ออกคำสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) ทำหนาท่ี Commander-

in-chief แตงตั้งผูพิพากษา ออท. และตำแหนงตาง ๆ ของฝายบริหาร ตั้งแตระดับรองรัฐมนตรีข้ึนไป 

  ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภาเปนระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภามีสมาชิก 100 คนมาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงรัฐละ 2 คน วาระการดำรงตำแหนง 6 ปทุก 2 ป จะมีการเลือกตั้งสมาชิกจำนวน 1 ใน 3 วุฒิสภามี

อำนาจใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอบุคคลท่ีประธานาธิบดีเสนอขอแตงตั้ง รวมท้ัง ครม. และให

สัตยาบันสนธิสัญญา 2) สภาผูแทนราษฎรมีจำนวนตามสัดสวนของประชากรในแตละรัฐ เชน ประชากร 

575,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน ปจจุบัน มี ส.ส. 435 คน ดำรงตำแหนงสมัยละ 2 ป มีอำนาจหนาท่ีพิจารณาราง

กฎหมายตาง ๆ การกลาวโทษเพ่ือถอดถอนเจาหนาท่ีท้ังฝายบริหารตุลาการและวุฒิสภา 

  ฝายตุลาการ : โครงสรางศาลสหรัฐฯ เปนระบบศาลคูคือ ศาลของรัฐบาลกลางและศาลของรัฐ

ศาลของรัฐบาลกลาง แบงเปน 3 ระดับ คือ ศาลชั้นตนหรือประจำเขต ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด

แหงสหรัฐฯ มีอำนาจท่ีจะลมเลิกกฎหมายใด ๆ และการกระทำของฝายบริหารท่ีไดวินิจฉัยแลววาขัดตอ

รัฐธรรมนูญ ศาลของรัฐบาลกลางมีอำนาจเก่ียวกับกฎหมายและสนธิสัญญาคดีท่ีเก่ียวกับกฎหมายทะเล คดีท่ีมี

ผลกระทบถึงเจาหนาท่ีทางการทูตของตางประเทศในสหรัฐฯ ความขัดแยงท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ เปนคูคดี และ

ความขัดแยงระหวางรัฐหรือประชาชนของรัฐกับตางประเทศ หรือประชาชนของรัฐตางประเทศ สวนศาลของรัฐ

จัดตั้งข้ึนโดยรัฐธรรมนูญและฝายนิติบัญญัติของรัฐ แบงเปน 3 ระดับ เชนเดียวกับศาลของรัฐบาลกลางคือ ศาล

ชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลสูงสุดของรัฐ แตอำนาจหนาท่ีในการดำเนินงานจะเปนเรื่องภายในแตละรัฐ 
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  องคกรอิสระ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการคาระหวางประเทศ สำนักงาน

คุมครองสิ่งแวดลอม คณะกรรมการกำกับการทำงานของธนาคารดานอสังหาริมทรัพย คณะกรรมการดานการ

ปองกันแกไขขอขัดแยงแรงงาน และคณะกรรมาธิการควบคุมการซ้ือขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย  

  พรรคการเมืองสำคัญ : ระบบหลายพรรค แตมีพรรคใหญ 2 พรรค คือ พรรคเดโมแครต และ

พรรครีพับลิกัน ผลัดเปลี่ยนกันบริหารประเทศ ท้ังระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ สวนพรรคการเมืองอ่ืนไมมี

บทบาททางการเมืองมากนัก 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใชกลไกตลาด รายไดสวนใหญเม่ือไตรมาส 2/2564 มาจากภาค

บริการ ไดแก การทองเท่ียว โรงแรม และรานอาหาร 25.4% บริการดานสารสนเทศ เชน สื่อออนไลน 

โทรคมนาคม ภาพยนตร และดนตรี 19.4% บริการท่ีใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน กฎหมาย คอมพิวเตอร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 16.9% บริการดานอสังหาริมทรัพย 9.4% และบริการดานสาธารณสุข 6.3%

ขณะท่ีอุตสาหกรรมหลัก ไดแก ปโตรเลียม ชิ้นสวนยานยนต เคมีภัณฑ  คอมพิวเตอรและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ปศุสัตว ขาวโพด ผลิตภัณฑจากนม ถ่ัวเหลือง ธัญพืช 

สัตวปก และสุกร ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก แรธาตุ เหล็ก ถานหิน ทองคำ น้ำมัน และกาซธรรมชาติ 

  เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2564 มีแนวโนมฟนตัวดีข้ึนจากเม่ือป 2563 เนื่องจากการดำเนิน

นโยบายการเงินและการคลัง เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจจากวิกฤตโรค COVID-19 ควบคูไปกับการควบคุมการแพร

ระบาด โดยเรงฉีดวัคซีน COVID-19 ใหกับประชาชน ซ่ึงทำใหสหรัฐฯ สามารถผอนคลายมาตรการควบคุมโรค

และกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปดรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศไดตั้งแต 8 พ.ย.2564 

อยางไรก็ดี สหรัฐฯ ประสบปญหาเงินเฟอ เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีใชงบประมาณ

มหาศาล และปญหาหวงโซอุปทานโลกท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 

 

  สกุลเงิน : ดอลลารสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน 32.78 บาท : 1 ดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 20.89 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -3.4% (ป 2563) 

หนี้สาธารณะ : 28.88 ลานลานดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564)  

ดุลงบประมาณ : ขาดดุล 2.77 ลานลานดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 616,095 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

รายไดประชาชาติตอหัว : 64,530 ดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

อัตราการวางงาน : 4.6% (ต.ค.2564)  

อัตราเงินเฟอ : 1.2% (ป 2563)  

ดุลการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ : ขาดดุล 676,684 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
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มูลคาการสงออกสินคาและบริการ : 2.13 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคาสงออก : ยารักษาโรคเครื่องจักรอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร น้ำมันดิบ รถยนตโดยสาร ชิ้นสวนยานยนต 

ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม อากาศยานพลเรือนและเครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา อุปกรณทางการแพทย วัสดุพลาสติก 

อุปกรณโทรคมนาคม และเคมีภัณฑ สวนสินคาเกษตรท่ีสงออกมากท่ีสุด ไดแก ถ่ัวเหลือง และเนื้อสัตว 

มูลคาการนำเขาสินคาและบริการ : 2.81 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคานำเขา : ยารักษาโรค รถยนตโดยสาร โทรศัพทเคลื่อนท่ี และสินคาในครัวเรือน ชิน้สวนยานยนต เครื่อง

คอมพิวเตอร น้ำมันดิบ เครื่องนุงหม เซมิคอนดักเตอร อุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณคอมพิวเตอร และ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม สวนสนิคาเกษตรท่ีนำเขามากท่ีสุด ไดแก สินคาประมง และผลไม 

คูคาสำคัญ : จีน เม็กซิโก เวียดนาม เยอรมนี สวิตเซอรแลนด ไอรแลนด ญี่ปุน มาเลเซีย ไตหวัน และอิตาลี 

  

การทหาร สหรัฐฯ มีศักยภาพดานการทหารอันดับ 1 ของโลก กองทัพสหรัฐฯ ประกอบดวย ทบ. ทร. ทอ. 

หนวยนาวิกโยธิน หนวยยามฝง และกองกำลังอวกาศ (ตั้งข้ึนเม่ือ ธ.ค.2562) จัดกำลังในรูปแบบกองบัญชาการ

รวมตามภารกิจและสภาพภูมิรัฐศาสตร 10 แหง ขณะเดียวกัน ก็มีแนวโนมจะใหความสำคัญกับการเพ่ิมกำลัง

ทหารในภูมิภาคอารกติกมากข้ึน ประธานาธิบดีเปน Commander-in-chief รมว.กห. เปนผูบัญชาการฝาย      

พลเรือน รองจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

 งบประมาณดานการปองกันประเทศ : 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ปงบประมาณ 2564) หรือ 11.1% ของ

งบประมาณท้ังหมด แบงเปน 1) งบประมาณ กห. สหรัฐฯ 879,400 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือการปฏิบัติการ

ซอมบำรุง ตอบแทนบุคลากร และจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ 2) งบประมาณสนับสนุนการปองกันประเทศ 116,100 

ลานดอลลารสหรัฐ เชน กองทุนบำเหน็จบำนาญทหาร การรักษาความม่ันคงแหงมาตุภูมิ ขาวกรอง การตอตาน

การกอการราย การสอบสวนและบังคับใชกฎหมาย และการรับมือกับโรค COVID-19 และ 3) งบประมาณ

บำรุงรักษาคลังแสงนิวเคลียร 31,700 ลานดอลลารสหรัฐ 

 กำลั งพลรวม  1,388,100 นาย  : ทบ . 485,400 นาย  ทร . 346,500 นาย  ทอ . 331,400 นาย 

หนวยนาวิกโยธิน 180,950 นาย หนวยยามฝง 41,450 นาย กองกำลังอวกาศ 2,400 นาย กำลังพลสำรอง

844,950 นาย 

 ยุทโธปกรณสำคัญ : ทบ. ไดแก ยานเกราะโจมตี MBT2,509 คัน ASLT134 คัน RECCE 1,745 คัน IFV 

2,931 คัน APC 10,549 คัน และ AUV 16,516 คัน ยานเกราะทหารชาง AEV 531 คัน ARV 1,195 คัน VLB 

341 คัน MW 3 คัน และ NBC 234 คัน ระบบตอตานรถถังและโครงสรางพ้ืนฐาน MSL 1,133 เครื่อง ปนใหญ          

SP 1,023 กระบอก TOWED 1,339 กระบอก MRL 600 กระบอก และ MOR 2,507 กระบอก ระบบยิงขีปนาวุธ

จากพ้ืนสูพ้ืน ATACMS 168 เครื่อง ยานสะเทินน้ำสะเทินบก LSL 7 ลำ LCT 34 ลำ และ LCM 36 ลำ บ. ISR 47 

เครื่อง SIGINT 2 เครื่อง ELINT 9 เครื่อง TPT 156 เครื่อง และ TRG 4 เครื่อง ฮ. ATK 714 เครื่อง SAR 294 

เครื่อง TPT 2,907 เครื่อง และ TRG 20 เครื่อง อากาศยานไรคนขับ CISR 180 เครื่อง และ ISR 236 เครื่อง 

ระบบปองกันทางอากาศ SAM 1,183 เครื่อง และระบบตอตานขีปนาวุธ THAAD 42 เครื่อง  
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 ทอ. ไดแก ระบบยิงขีปนาวุธจากพ้ืนสูพ้ืน ICBM ติดหัวรบนิวเคลียร LGM-30G Minuteman III400 

เครื่อง บ.รบBBR 139 เครื่อง FTR 261 เครื่อง FGA 1,000 เครื่อง ATK 143 เครื่อง CSAR 16 เครื่อง EW 13 

เครื่อง ISR 40 เครื่อง ELINT 22 เครื่อง AEW&C 31 เครื่อง C2 4 เครื่อง TKR 156 เครื่อง TKR/TPT 83 เครื่อง 

TPT 333 เครื่อง และ TRG 1,126 เครื่อง ฮ. CSAR 76 เครื่อง และ TPT 62 เครื่อง อากาศยานไรคนขับ CISR 

210 เครื่อง และ ISR 51 เครื่อง ระบบปองกันทางอากาศ SAM ระบบยิงขีปนาวุธจากอากาศ AAM SARH ASM 

AShM ALCM ARM EW ระเบิดนำวิถีดวยเลเซอร GBU และนำวิถีดวย INS/GPS 

 ทร. ไดแก เรือดำน้ำยุทธศาสตร SSBN 14 ลำติดขีปนาวธุนิวเคลียร UGM-133A Trident D-5/D-5LE20 ลูก 

และตอรปโด 4 ลูก เรือดำน้ำยุทธวิธี SSGN 51 ลำ และ SSN 3 ลำ เรือบรรทุก บ. CVN 11 ลำ เรือลาดตระเวน 

CGHM 24 ลำ เรือพิฆาต DDGHM 40 ลำ และ DDGM 28 ลำ เรือฟริเกต FFGHM 1 ลำ และ FFHM 20 ลำ เรือ

ตรวจการณใกลฝง PCFG 10 ลำ PCF 3 ลำ PBF 64 ลำ และ PBR 6 ลำ เรือตอตานทุนระเบิด MCO 8 ลำเรือ

บัญชาการ LCC 2 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก LHA 2 ลำLHD 7 ลำ LPD 11 ลำ และ LSD 12 ลำ เรือยกพล

ข้ึนบก LCU 32 ลำ LCM 8 ลำ LCP 33 ลำ และ LCAC 68 ลำ เรือสงกำลังบำรุง AFDL 1 ลำ AGOR 6 ลำ ARD 

2 ลำ AX 1 ลำ และ ESB 2 ลำ  

 หนวยนาวิกโยธิน ไดแก ยานเกราะโจมตี IFV 488 คัน APC 207 คัน AAV 1,242 คัน และ AUV 4,929 

ยานเกราะทหารชาง AEV 42 คัน ARV 105 คัน MW 38 คัน และ VLB 30 คัน ระบบตอตานรถถังและโครงสราง

พ้ืนฐาน MSL 106 เครื่อง ปนใหญ TOWED 812 กระบอก MRL 40 กระบอก และ MOR 600 กระบอก อากาศ

ยานไรคนขับ ISR 100 เครื่อง และระบบปองกันทางอากาศ SAM 

 หนวยยามฝง ไดแก เรือตรวจการณใกลฝง PSOH 24 ลำ PCO 52 ลำ PCC 19 ลำ PBF 174 ลำ และ 

PBI 73 ลำ เรือสงกำลังบำรุง ABU 52 ลำ AGB 12 ลำ และ AXS 1 ลำ บ.SAR 42 เครื่อง TPT 16 เครื่อง และ    

ฮ. SAR 146 เครื่อง 

 กองกำลังอวกาศ ไดแก ดาวเทียมสื่อสาร 46 ดวง ดาวเทียมนำทาง 31 ดวง ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

6 ดวง ดาวเทียม ISR 17 ดวง ดาวเทียมขาวกรองอิเล็กทรอนิกสและขาวกรองทางสัญญาณ (ELINT/SIGINT) 

27 ดวง ดาวเทียมเฝาระวังทางอวกาศ 6 ดวง ดาวเทียมเตือนภัย 8 ดวง และระบบตอตานการสื่อสารทางอวกาศ 

(Counter Communications System-CCS) 

 

ปญหาดานความม่ันคง สหรัฐฯ ใหความสำคัญกับภัยคุกคามจากคูแขงเชิงยุทธศาสตรของสหรัฐฯ ไดแก จีน 

และรัสเซีย ซ่ึงมีความเคลื่อนไหวท่ีมุงเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและทาทายผลประโยชนของสหรัฐฯ สอดคลอง

กับยุทธศาสตรความม่ันคงประจำป 2560 ยุทธศาสตรดานการทหารประจำป 2561 และการทบทวน

ยุทธศาสตรดานนิวเคลียรประจำป 2561 ของสหรัฐฯ ท่ีมุงสกัดก้ันอิทธิพลของจีนและรัสเซียเปนอันดับแรก

รองลงมา ไดแก ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ อิหราน และการกอการราย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ใหความสำคัญ   

กับภัยคุกคามจากการแทรกแซงจากตางชาติ การตอตานขาวกรอง วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคามไซเบอร 

ภัยคุกคามดานอวกาศ อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด ปญหาผูอพยพ โรคระบาด และความม่ันคงของมนุษย 

สำหรับมาตุภูมิสหรัฐฯ เผชิญปญหาการกอการรายโดยกลุมนิยมแนวทางรุนแรงในประเทศ ท่ีมีแรงจูงใจทาง

การเมืองสังคม และเชื้อชาติหรือไดรับแรงบันดาลใจจากกลุมกอการรายสากล การแพรระบาดของ COVID-19 

ปญหาอาชญากรรม เหตุกราดยิง และปญหา fake news  
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ สหรฐัฯ เปนสมาชิกองคการระหวางประเทศไดแก APEC, ADB, ARF, 

AfDB, Australia Group,BIS, BSEC, CBSS, CD, CERN, CICA, CP, EAPC, EBRD, FAO, FATF, G-20, G-5, 

G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILA, IMF, 

IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOOM, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, NAFTA, NATO, NEA, 

NSG, OAS, OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF, SAARC, SECI, SPC, UN, UNSC, UNCTAD, 

UNHCR, UNITAR, UNMIL, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สหรัฐฯ มุงรักษาความเปนผูนำโลกทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การเพ่ิมพูนศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาในสาขาทางการแพทย พลังงาน โทรคมนาคมและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และนวัตกรรมเชิงพาณิชย เพ่ือกระตุนการลงทุนใหมและสรางงาน

ท่ีดี รวมท้ังรักษาฐานการผลิตและการลงทุนใหอยูในสหรัฐฯ โครงการวิจัยและพัฒนาท่ีสำคัญ ไดแก การพัฒนา

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร การวิจัยและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร 

เทคโนโลยีดานสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด นวัตกรรม และเทคโนโลยียานยนต นอกจากนี้ สหรัฐฯ 

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีขุดเจาะน้ำมันและกาซจากหินดินดาน (Shale oil/gas)  

 

การขนสงและโทรคมนาคม สหรัฐฯ มีทาอากาศยานมากท่ีสุดในโลก รวม 19,914 แหง (ป 2563) 

เสนทางรถไฟ 224,792 กม. ยาวท่ีสุดในโลก ถนน 6,506,204 กม. และเสนทางคมนาคมทางน้ำรวมระยะทาง 

41,009 กม. โดยเปนเสนทางพาณิชย 19,312 กม.ทาเรือสำคัญคือ Baton Rouge, Corpus Christi, Houston, 

และ Long Beach  

    การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 103 ลานเลขหมาย 

(ป 2563) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 442.46 ลานเลขหมาย (ป 2562) ระบบเครือขาย 4G/LTE และ 5G ผูใหบริการ

สำคัญคือ Verizon, AT&T และ T-Mobile รหัสโทรศัพท+1 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 89.43% ของประชากร 

(ป 2562) รหัสอินเทอรเน็ต .us เว็บไซตการทองเท่ียว : http://www.usa.gov      

 

การเดินทาง บริษัทการบินไทยยกเลิกเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส ซ่ึงมีระยะเวลาการบิน

ประมาณ 16 ชม. และจนถึงปจจุบัน (พ.ย. 2564) ยังไมมีการเปดเสนทางบินกรุงเทพฯ-สหรัฐฯ ขณะท่ีสายการบิน

สหรัฐฯ ท่ีมีเท่ียวบินมาไทย ไดแก ยูไนเต็ดแอรไลนและเดลตาแอรไลน (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีญี่ปุน) เวลาท่ีสหรัฐฯ 

แตกตางกันไปตามภาคตาง ๆ ของสหรัฐฯ เชน ฝงตะวันออกชากวาไทย 12 ชม. ฝงตะวันตกชากวาไทย 15 ชม. 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 การดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงใหความสำคัญกับการควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19

ดวยการออกมาตรการบังคับใหประชาชนฉีดวัคซีน และภายใน ม.ค.2565 จะลงโทษดวยการเรียกเก็บคาปรับ   

ผูท่ีฝาฝน ตลอดจนการฟนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโรค COVID-19 การปฏิรูปโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีให
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ความสำคัญกับพลังงานสะอาด การแกไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยลดการปลอยกาซเรือนกระจก การทำให

หวงโซอุปทานกลับสูภาวะปกติ ทนตอวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและฟนตัวไดรวดเร็วยิ่งข้ึน (resilient) 

ในทางการเมือง สหรัฐฯ กำลังพิจารณารางกฎหมายงบประมาณรายจาย และการขยายเพดานหนี้สาธารณะใน

ธ.ค.2564 เพ่ือปองกันปญหาการปดทำการชั่วคราวของหนวยงานภาครัฐ และการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาล

นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะจัดการเลือกตั้งกลางสมัยในปลายป 2565 เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกฝายนิติบัญญัติจำนวนหนึ่ง 

ซ่ึงจะบงชี้ความนิยมตอพรรคการเมืองและทิศทางการเมืองของสหรัฐฯ ท่ีจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี 

อีกครั้งในป 2567 

 ดานเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ติดตามสถานการณเงินเฟอท่ีขยายตัว ขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับ

มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ โดยลดการซ้ือพันธบัตรรัฐบาลตั้งแต พ.ย.2564 และอาจพิจารณาปรับข้ึน

ดอกเบี้ยนโยบายในกลางป 2565 เพ่ือควบคุมเงินเฟอและระดับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ดานความม่ันคง 

สหรัฐฯ เพ่ิมการเฝาระวังภัยคุกคามดานการกอการรายจากกลุมนยิมแนวทางรุนแรงในประเทศ เฉพาะอยางยิ่ง

หวงปลายป 2564 ถึงตนป 2565 ซ่ึงเปนชวงกอนครบรอบ 1 ปเหตุบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ใน 6 ม.ค.2565 

และอาจติดตามสถานการณตอเนื่องในชวงท่ีสหรัฐฯ จัดการเลือกตั้งกลางสมัยในปลายป 2565 เพ่ือปองกันการ

ฉวยโอกาสกอเหตุรุนแรง 

 ดานนโยบายตางประเทศ สหรัฐฯ ยังคงใหความสำคัญกับการแขงขันอิทธิพลกับจีนและรัสเซีย โดยใช

การกระชับความรวมมือกับพันธมิตรและหุนสวน การเสริมสรางภาพลักษณมหาอำนาจของโลกดวยนโยบาย

การทูตวัคซีน และใชเวทีระหวางประเทศแสดงบทบาทการเปนผูกำหนดระเบียบโลก ซ่ึงจะทำใหการแขงขัน

ของมหาอำนาจยังคงเขมขน อยางไรก็ดี สหรัฐฯ จะแสวงหาความรวมมือในประเด็นท่ีเปนผลประโยชนรวมกัน

กับจีนและรัสเซีย เชน การแกไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ คาดวาผูนำและเจาหนาท่ีระดับสูงของ

สหรัฐฯ จะเดินทางเยือนตางประเทศมากข้ึนในป 2565 หลังจากสถานการณโรค COVID-19 คลี่คลาย เพ่ือ

กระชับความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ 

 สหรัฐฯ จะเพ่ิมการปฏิสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟกอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาอิทธิพล

ของสหรัฐฯ และสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของจีน โดยใชเครือขายพันธมิตรและหุนสวนหลักดานความม่ันคง 

ท้ังในและนอกภูมิภาค ไดแก กลุม QUAD (สหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย) AUKUS (สหรัฐฯ  

สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย) สวนในเอเชีย ตอ.ต. สหรัฐฯ จะใหความสำคัญกับอาเซียนใหมีบทบาทเปน

แกนกลางความม่ันคงหลักของภูมิภาค โดยสงเสริมบทบาทนำของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ จะเพ่ิมพูนความ

รวมมือกับเวียดนามและสิงคโปรมากข้ึน เพ่ือสงเสริมประเด็นท่ีเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจและความม่ันคง

รวมกัน ตลอดจนเนนย้ำการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต และรับมือการขยายอิทธิพลของจีนใน

อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงท่ีมีแนวโนมทวีความเขมขนมากข้ึน สำหรับกรณีเมียนมา จะทำใหสหรัฐฯ ยังคงสราง

ความเก่ียวพันกับภูมิภาคโดยใชเครื่องมือท้ังทางการทูตและการกดดันเมียนมา รวมท้ังโนมนาวประเทศ 

เพ่ือนบานของเมียนมา และพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาครวมมือเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมา 
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ความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ 

 ไทยกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธท่ีใกลชิด โดยลงนามในวิสัยทัศนรวมวาดวยการเปนพันธมิตรดานการ

ปองกันประเทศระหวางสหรัฐอเมริกากับไทย (Joint Vision Statement 2020 for the U.S.-Thai Defense 

Alliance) เพ่ือขับเคลื่อนการเปนหุนสวน การดำรงบทบาท ความรวมมือดานความม่ันคงท่ียั่งยืน การเปนผูนำ 

และสงเสริมกลไกความม่ันคงในภูมิภาค ขณะท่ีเจาหนาท่ีระดับสูงของสหรัฐฯ เยือนไทยอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ความ

รวมมือดานความม่ันคงเปนไปโดยราบรื่นมากกวาความรวมมือดานเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี การเดินหนาสานตอ

ความรวมมือดานความม่ันคงและการคาในประเด็นท่ีเปนผลประโยชนรวมกันจะทำใหความสัมพันธท้ังสอง

ประเทศไปในเชิงบวกมากข้ึน นอกจากนี้ การท่ีไทยมีความรวมมือดานการแพทยทหารกับสหรัฐฯ ทำใหสหรัฐฯ 

เล็งเห็นศักยภาพของไทยท่ีจะรวมมือกับสหรัฐฯ ดานการแพทยมากข้ึนในหวงท่ีมีการแพรระบาดของโรค

COVID-19 อีกท้ังสหรัฐฯ ใชการทูตวัคซีนเพ่ือเสริมสรางความรวมมือกับไทย โดยบริจาควัคซีนใหกับไทยตอเนื่อง 

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กับไทยเสริมสรางความเปนหุนสวนดานพลังงานระหวางกัน เพ่ือขยายกิจกรรมความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางสหรัฐฯ กับไทย เพ่ือพัฒนาหวงโซอุปทานของพลังงานสะอาด น้ำมันและ

กาซ และพลังงานทางเลือก 

 ประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐฯ ไดแก ประเด็นเศรษฐกิจและ

การคา เนื่องจากสหรัฐฯ มีเปาหมายลดการขาดดุลการคากับไทย สหรัฐฯ จึงใชมาตรการฝายเดียวเพ่ือกดดัน

ไทยใหปรับนโยบายการคาท่ีเอ้ือตอผลประโยชนของสหรัฐฯ มากข้ึน เชน การระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เปนการท่ัวไป (Generalized System of Preference-GSP) ตอสินคาไทยบางรายการ การวิจารณไทยวา     

มีปญหาสิทธิแรงงาน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการใชแรงงานเด็ก เพ่ือกดดันไทยใหปรับเปลี่ยน

กฎหมาย และเปดตลาดใหสินคาและการลงทุนจากสหรัฐฯ 

 การดำเนินนโยบายตอภูมิภาคท่ีสหรัฐฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในการสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของจีน 

การกดดันจีนในทุกมิติ และการแกไขสถานการณในภูมิภาค เชน สถานการณในเมียนมา และภัยคุกคามจาก

นิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ทำใหสหรัฐฯ จะขอความรวมมือจากไทยในเรื่องนี้มากข้ึน นอกจากนี้ การท่ีสหรัฐฯ 

จะดำเนินนโยบายกดดันจีนมากข้ึน ท้ังในมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ การเมือง และสิทธิมนุษยชน ก็อาจสงผล

กระทบตอไทยทางออม จากการท่ีสหรัฐฯ จะติดตามความสัมพันธของไทยกับจีน และกดดันไทยใหรวมมือกับ

สหรัฐฯ มากข้ึนเชนกัน  

 สหรัฐฯ เปนตลาดสงออกและนำเขาอันดับ 3 ของไทยมูลคา 49,189 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563)

สวนไทยเปนคูคาอันดับ 11 ของสหรัฐฯ ปริมาณการคาเม่ือป 2563 ไทยสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ มูลคา

34,381 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาสินคาจากสหรัฐฯ มูลคา 14,808 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยเปนฝาย

ไดเปรียบดุลการคาสหรัฐฯ 19,574 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกไปยังสหรัฐฯ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร

อุปกรณและสวนประกอบ ผลติภัณฑยาง ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบอาหารทะเลกระปองและแปรรูป

อุปกรณก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สวนสินคานำเขาจากสหรัฐฯ ไดแก ยุทธปจจัยน้ำมันดิบ เครื่องจักรกล และสวนประกอบ

เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา พืช และผลิตภัณฑจากพืช เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณ

ยานยนต เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตรการแพทย ผลิตภัณฑเวชกรรม และเภสัชกรรม 
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 ขอตกลงสำคัญ : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ค.ศ.1856 (ลงนามเม่ือ 20 มี.ค.2376) หนังสือ

สัญญาทางพระราชไมตรีการคาและพิกัด ค.ศ.1856 (29 พ.ค.2399) สนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชยและการเดินเรือ

(13 พ.ย.2480) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค (19 ก.ย.2493) สนธิสัญญาทาง

ไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยและสหรัฐฯ (29 พ.ค.2509) บันทึกความเขาใจ

วาดวยการควบคุมยาเสพติดใหโทษ (28 ก.ย.2514) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

(2 มิ.ย.2520) ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศ (7 ธ.ค.2522) สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือในการ

บังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (29 ต.ค.2525) สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน 

(14 ธ.ค.2526) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (13 เม.ย.2527) สนธิสัญญาวา

ดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางอาญา (19 มี.ค.2529) เทศบาลนครเชียงใหม-เมืองซานราฟาเอล รัฐ

แคลิฟอรเนีย (13 มี.ค.2533) ปฏิญญาแหงมิตรภาพเทศบาลนครอุดรธานี-เมืองรีโน รัฐเนวาดา (18 ธ.ค.2535) 

ประกาศสัมพันธภาพเทศบาลตำบลแหลมฉบัง-เมืองคารสันซิตี้ รัฐเนวาดา (26 ก.ค.2536) ความตกลงวาดวยการ

ขนสงทางอากาศ (8 พ.ค.2539) อนุสัญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษีในสวนท่ี

เก่ียวกับเงินได (29 พ.ย.2539) ความตกลงการสถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนองท่ีลงนามแลว ไดแก

เทศบาลเมืองภูเก็ต-เทศบาลนครลาสเวกัส (10 ก.พ.2540) ความตกลงวาดวยการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมระหวาง

ประเทศวาดวยการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย (30 ก.ย.2541) การสถาปนาความสัมพันธเทศบาลเมือง

ลำพูน-เทศบาลเมืองโอรินดา รัฐแคลิฟอรเนีย (14 ธ.ค.2541) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ (14 ธ.ค.2544) 

ขอตกลงกรอบการคาและการลงทุน (23 ต.ค.2545) บันทึกความตั้งใจตามโครงการติดตั้งศูนยขอมูลบุคคล 

(11 มี.ค.2547) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการ (6 ส.ค.2556) และวิสัยทัศนรวม

วาดวยการเปนพันธมิตรดานการปองกันประเทศระหวางสหรัฐอเมริกากับไทย (พ.ย.2562) 

 

--------------------------------------------------- 
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นายโจเซฟ โรบิเนต ไบเดน จูเนียร 

Joseph Robinette Biden Jr 

ประธานาธิบดีคนท่ี 46 สังกัดพรรคเดโมแครต 

 

เกิด  - 20 มิ.ย.2485 (อาย ุ80 ป/ป 2565) ท่ีรัฐเพนซิลเวเนีย 

 

บิดามารดา   - เปนบุตรชายของนาย Joseph Robinette Biden Sr. (เสียชีวิต) และ 

    นาง Catherine Eugenia Finnegan (เสียชีวิต) 

   - พ่ีนอง 3 คน ไดแก นางวาเลรี่ ไบเดน โอเวน (อายุ 74 ป/ป 2564) 

    นายเจมส เบรน จิม ไบเดน (อายุ 72 ป/ป 2564) และนายฟรานซิส  

    วิลเลียม แฟรงค ไบเดน (อายุ 67 ป/2564) 

 

ครอบครัว  - เคยมีภริยา 2 คน ไดแก 

   ภริยาคนแรกชื่อ Neilia Hunter เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต  

   ภริยาคนท่ี 2 คือ Jill Jacobs สมรสเม่ือป 2520 

  - มีบุตร 4 คน 

   เกิดจากภริยาในอดีต ไดแก 

   Beau Biden (เสียชีวิตดวยโรคเนื้องอกในสมองเม่ือป 2558 )  

   Hunter Biden นักกฎหมายและท่ีปรึกษาดานการลงทุน (อายุ 52 ป/ป 2565)  

   Naomi Biden (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต)  

   เกิดจากภริยาคนปจจุบัน ไดแก 

   BAshley Blazer Biden (อาย ุ41 ป/ป 2565) 

 

ศาสนา  - ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 
 

 

12 

 

การศึกษา 

ไมทราบป   - โรงเรียนเซนตเฮเลนา เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร สหรัฐฯ 

ไมทราบป   - วิทยาลัยอารชเมียร เมืองเคลยมอนต รัฐเดลาแวร สหรัฐฯ 

ป 2508   - มหาวิทยาลัยเดลาแวร เมืองเคลยมอนต รัฐเดลาแวร สหรัฐฯ 

ป 2511  - มหาวิทยาลัยซีราคิวส เมืองซีราคิวส รัฐนิวยอรก สหรัฐฯ 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2513-2515  - สมาชิกสภาเขตการปกครองสวนทองถ่ินเมืองนิวคาสเซิล รัฐเดลาแวร  

ป 2516-2552  - สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเดลาแวร (ชนะการเลือกตั้ง ส.ว. เม่ือป 2516 

  ป 2521 ป 2527 ป 2533 ป 2539 ป 2545 และป 2551 รวมระยะเวลา 

  ดำรงตำแหนง ส.ว. 36 ป) 

ป 2530-2538  - ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาดานระบบงานยุติธรรม 

ป 2534-2551  - อาจารยดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยไวเดอเนอร เมืองเชสเตอร  

    รัฐเพนซิลเวเนีย 

ป 2544-2546 และ - ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

ป 2550-2552  

ป 2552-2560  - รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในรัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา  

   (2 สมัย) 

ป 2563  - ไดรับเลือกเปนผูชิงตำแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ สังกัดพรรคเดโมแครต 

   และชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ เม่ือ 3 พ.ย.2563 ไดรับคะแนนผูเลือกตั้ง 

   (electoral college) และความนิยมจากประชาชน (popular vote) 

   มากกวาประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป  

 

ประเด็นสำคัญอ่ืนๆ 

 - นายไบเดนรับมอบเหรียญเสรีภาพประธานาธิบดีจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา เม่ือป 2560 

โดยถือเปนเหรียญราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดของสหรัฐฯ สำหรับมอบใหพลเรือนเปนบำเหน็จความชอบท่ี        

ทำคุณประโยชนดานความม่ันคง เพ่ือผลประโยชนของสหรัฐฯ สันติภาพโลกวัฒนธรรม หรือดานใด ๆ ท่ี

พิจารณาแลวเห็นวามีความสำคัญ 

 - นิตยสาร TIME กำหนดใหนายไบเดนเปน 1 ใน 23 บุคคลผูทรงอิทธิพลดานผูนำ ในการ

จัดลำดับบุคคลผูทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 100 ประจำป 2556 

 - นายไบเดนเคยเปนคูแขงกับอดีตประธานาธิบดีโอบามา ในการสรรหาตัวแทนสมัครรับเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของพรรคเดโมแครต เม่ือป 2551 โดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาเปนผูไดรับการคัดเลือก 
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และชนะการเลือกตั้ง อยางไรก็ดี อดีตประธานาธิบดีโอบามาเลือกนายไบเดนเปนรองประธานาธิบดีในรัฐบาล

สมัยตนภายหลังชนะการเลือกตั้ง สงผลใหท้ังคูพัฒนาความสัมพันธอันดีตอกันเรื่อยมา และในปจจุบันท้ังคู   

สนิทสนมกันอยางมาก 

 - นายไบเดนเปนผูชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีอายุมากท่ีสุด 

 - นโยบายการบริหารประเทศท่ีสำคัญ ไดแก ควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 แกไข

ปญหาการวางงานและฟนฟูเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงเสริมการผลิต

และการจางงานภายในประเทศ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 100% ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

สุทธิใหเหลือศูนยภายในป 2593 ปรับปรุงระบบตรวจคนเขาเมือง และเปดประเทศตอนรับผูอพยพ 

  

-------------------------------------
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คณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ 

 

ประธานาธิบดี Joseph Biden  

รองประธานาธิบดี Kamala Harris 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Antony Blinken 

รมว.กระทรวงเกษตร Thomas Vilsack 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Miguel Cardona 

รมว.กระทรวงพลังงาน Jennifer Granholm 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิ Alejandro Mayorkas 

รมว.กระทรวงการคลัง Janet Yellen 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Xavier Becerra 

รมว.กระทรวงกิจการภายใน Debra Haaland 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Merrick Garland 

รมว.กระทรวงแรงงาน Martin Walsh 

รมว.กระทรวงกลาโหม Lloyd Austin 

รมว.กระทรวงพาณิชย Gina Raimondo 

รมว.กระทรวงคมนาคม Peter Buttigieg 

รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง Marcia Fudge 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผานศึก Denis McDonough 

 

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


