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เมืองหลวง วอชิงตัน ดี.ซี. 

 

ท่ีต้ัง  อยู0ในทวีปอเมริกาเหนือระหว0างเส=นละติจูดท่ี 25-49 องศาเหนือ กับเส=นลองจิจูดท่ี 67-124 

องศาตะวันตก มีขนาดใหญ0เปMนลำดับ 3 ของโลก รองจากสหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา (ใหญ0กว0าไทยเกือบ 

18-19 เท0า) มีพ้ืนท่ี 9,631,420 ตร.กม. ชายฝ̂_งทะเลยาว 19,924 กม. 

 

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับแคนาดา 

  ทิศใต=  ติดกับเม็กซิโก 

  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 

  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟcก 
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ภูมิประเทศ ภาคตะวันตกเปMนแนวเทือกเขาสูงท่ีสลับซับซ=อนในรัฐอะแลสกา รัฐเนวาดา และรัฐแคลิฟอรeเนีย 

ภาคกลางเปMนท่ีราบระหว0างเทือกเขาสูงทางตะวันตกกับท่ีราบสูงทางตะวันออกภาคเหนือ มีอาณาบริเวณกว=างขวาง

จากชายฝ̂_งมหาสมุทรอารeกติกไปจนถึงชายฝ̂_งอ0าวเม็กซิโกภาคตะวันออก เปMนเขตหินเก0ามีเทือกเขาและท่ีราบสูงจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต= ท่ีสำคัญ ได=แก0 ท่ีราบนิวฟาวแลนดeและลาบราดอรe และเทือกเขา

แอพพาลาเชียน 

 

ภูมิอากาศ สหรัฐฯ มี 4 ฤดู อุณหภูมิในแต0ละรัฐแตกต0างกัน พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดอยู0ในเขตอบอุ0น           

แต0รัฐฮาวายและรัฐฟลอริดามีอากาศร=อนชื้น รัฐอะแลสกามีอากาศหนาวจัด บริเวณที่ราบฝ̂_งตะวันตกของ

แม0น้ำมิสซิสซิปปmมีอากาศก่ึงแห=งแล=ง ส0วนบริเวณ Great Basin ซ่ึงอยู0ทางตะวันตกเฉียงใต=ของประเทศมีอากาศ

แห=งแล=งสำหรับฤดูใบไม=ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิ 9-23 องศาเซลเซียสฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิ -12 ถึง       

-8 องศาเซลเซียส ฤดูร=อน (มิ.ย.-ส.ค.) อุณหภูมิ 20-34 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม=ร0วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิ 7-25    

องศาเซลเซียส 

 

ประชากร ประมาณ 333.3 ล=านคน (พ.ย.2565) มากเปMนอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและอินเดีย 

ประกอบด=วย คนผิวขาว 59.3% คนเช้ือสายลาติน 18.9% คนเช้ือสายแอฟริกา 13.6% และอ่ืน ๆ 10.6%  

รัฐท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได=แก0 รัฐแคลิฟอรeเนีย เทกซัส ฟลอริดา นิวยอรeก และเพนซิลเวเนีย 

 

ศาสนา  คริสตeนิกายโปรเตสแตนตe 46.6% โรมันคาทอลิก 20.8% มอรeมอน 1.6% ยิว 1.9% พุทธ 0.9% 

อิสลาม 0.9% ฮินดู 0.7% อ่ืนๆ 4 % และไม0นับถือศาสนา 22.8%  

 

ภาษา  ไม0มีภาษาประจำชาติ แต0ในทางปฏิบัติมีผู=ใช=ภาษาอังกฤษประมาณ 245 ล=านคน (78.4%) 

ภาษาสเปนประมาณ 41 ล=านคน (13.2%) ภาษาอินโด-ยูโรเปmยน เช0น รัสเซีย เยอรมัน ฝร่ังเศส อิตาลี และฮินดี 

ประมาณ 11.8 ล=านคน (3.8%) ภาษาเอเชียและหมู0เกาะแปซิฟcก เช0น จีน ญ่ีปุ|น เกาหลี และเวียดนาม ประมาณ 

10.9 ล=านคน (3.5%) และภาษาอ่ืน ๆ ประมาณ 3.7 ล=านคน (1.2%) ส0วนรัฐฮาวายกำหนดให=ภาษาอังกฤษและ

ภาษาฮาวายเปMนภาษาทางการ 

 

การศึกษา อัตราการรู=หนังสือของประชากรวัยผู=ใหญ0 79% การใช=จ0ายของรัฐบาลด=านการศึกษา 

ปmงบประมาณ 2565 เท0ากับ 637,000 ล=านดอลลารeสหรัฐ (พ.ย.2565) หรือ 5.6% ของงบประมาณท้ังหมด

ประชากรอายุ 25 ปmข้ึนไปจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 52.8% (ปm 2564) นอกจากน้ี สหรัฐฯ มีนโยบาย

สนับสนุนงบประมาณให=สถาบันการศึกษามากข้ึน เพ่ือส0งเสริมการเรียนการสอนท่ีประชากรสามารถเข=าถึงได=

อย0างเท0าเทียม ตลอดจนมุ0งเน=นการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตรe คณิตศาสตรe เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตรe เพ่ือส0งเสริมความก=าวหน=าทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 
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การก0อต้ังประเทศ เดิมเปMนดินแดนของชาวอินเดียนแดงพ้ืนเมือง ตกเปMนเมืองข้ึนของสเปนและฝร่ังเศส

ในยุคล0าอาณานิคม และเปMนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรท่ีเข=ามาขยายอิทธิพลในทวีปอเมริกาและ         

ทำสงครามแย0งชิงอาณานิคมกับฝร่ังเศสและสเปนจนเกิดสงคราม 7 ปm (ระหว0างปm 2299-2306) ต0อมาได=แยกตัว

ออกจากการปกครองของสหราชอาณาจักร เน่ืองจากป̂ญหาความขัดแย=งเรื่องผลประโยชนeระหว0างอาณานิคมกับ 

สหราชอาณาจักร จนนำไปสู0การปฏิวัติและประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร โดยนายจอรeจ วอชิงตัน

เปMนผู=บัญชาการสู=รบและประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรเม่ือปm 2319 ต0อมานายจอรeจ วอชิงตัน       

เปMนประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ เม่ือ 4 มี.ค.2332 

 

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

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐต้ังแต0 4 มี.ค.2332 และจากผลการเลือกต้ังเม่ือ 

3 พ.ย.2563 ประธานาธิบดีซ่ึงเปMนหัวหน=ารัฐบาลคนป̂จจุบันคือ นายโจเซฟ ไบเดน สังกัดพรรคเดโมแครต ดำรง

ตำแหน0งประธานาธิบดีคนท่ี 46 ของสหรัฐฯ ต้ังแต0 20 ม.ค.2564 

  ฝ|ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากกระบวนการเลือกต้ังทางอ=อมจากคณะผู=เลือกต้ัง (Electoral 

College) จำนวน 538 คน ซ่ึงจัดข้ึนในวันอังคารหลังวันจันทรeแรกของ พ.ย. ทุก 4 ปm โดยมีวาระการดำรงตำแหน0ง    

4 ปm และจะดำรงตำแหน0งได=ไม0เกิน 2 สมัย มีอำนาจในการร0างรัฐบัญญัติเสนอต0อฝ|ายนิติบัญญัติ ยับย้ังรัฐบัญญัติ     

ท่ีผ0านการพิจารณาของฝ|ายนิติบัญญัติ ออกคำส่ังประธานาธิบดี (Executive Order) ทำหน=าท่ี Commander-

in-chief แต0งต้ังผู=พิพากษา ออท. และตำแหน0งต0าง ๆ ของฝ|ายบริหาร ต้ังแต0ระดับรองรัฐมนตรีข้ึนไป 

  ฝ|ายนิติบัญญัติ : รัฐสภาเปMนระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภามีสมาชิก 100 คนมาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงรัฐละ 2 คน วาระการดำรงตำแหน0ง 6 ปmทุก 2 ปm จะมีการเลือกต้ังสมาชิกจำนวน 1 ใน 3 วุฒิสภา      

มีอำนาจให=ความเห็นชอบหรือไม0เห็นชอบต0อบุคคลท่ีประธานาธิบดีเสนอขอแต0งต้ัง รวมท้ัง ครม. และ          

ให=สัตยาบันสนธิสัญญา และ 2) สภาผู=แทนราษฎรมีจำนวนตามสัดส0วนของประชากรในแต0ละรัฐ เช0น ประชากร 

575,000 คน ต0อ ส.ส. 1 คน ป̂จจุบัน มี ส.ส. 435 คน ดำรงตำแหน0งสมัยละ 2 ปm มีอำนาจหน=าท่ีพิจารณา       

ร0างกฎหมายต0าง ๆ การกล0าวโทษเพ่ือถอดถอนเจ=าหน=าท่ีท้ังฝ|ายบริหารตุลาการและวุฒิสภา 

  ฝ|ายตุลาการ : โครงสร=างศาลสหรัฐฯ เปMนระบบศาลคู0คือ ศาลของรัฐบาลกลางและศาลของรัฐ

ศาลของรัฐบาลกลาง แบ0งเปMน 3 ระดับ คือ ศาลช้ันต=นหรือประจำเขต ศาลอุทธรณe และศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด

แห0งสหรัฐฯ มีอำนาจท่ีจะล=มเลิกกฎหมายใด ๆ และการกระทำของฝ|ายบริหารท่ีได=วินิจฉัยแล=วว0าขัดต0อ

รัฐธรรมนูญ ศาลของรัฐบาลกลางมีอำนาจเก่ียวกับกฎหมายและสนธิสัญญาคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล คดีที่มี

ผลกระทบถึงเจ=าหน=าที่ทางการทูตของต0างประเทศในสหรัฐฯ ความขัดแย=งที่รัฐบาลสหรัฐฯ เปMนคู0คดี และ

ความขัดแย=งระหว0างรัฐหรือประชาชนของรัฐกับต0างประเทศ หรือประชาชนของรัฐต0างประเทศ ส0วนศาลของรัฐ

จัดต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญและฝ|ายนิติบัญญัติของรัฐ แบ0งเปMน 3 ระดับ เช0นเดียวกับศาลของรัฐบาลกลางคือ   

ศาลช้ันต=น ศาลอุทธรณe และศาลสูงสุดของรัฐ แต0อำนาจหน=าท่ีในการดำเนินงานจะเปMนเร่ืองภายในแต0ละรัฐ 
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  องคeกรอิสระ : คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการค=าระหว0างประเทศ สำนักงาน

คุ=มครองส่ิงแวดล=อม คณะกรรมการกำกับการทำงานของธนาคารด=านอสังหาริมทรัพยe คณะกรรมการด=านการ

ป�องกันแก=ไขข=อขัดแย=งแรงงาน และคณะกรรมาธิการควบคุมการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลักทรัพยe  

  พรรคการเมืองสำคัญ : ระบบหลายพรรค แต0มีพรรคใหญ0 2 พรรค คือ พรรคเดโมแครต และ

พรรครีพับลิกัน ผลัดเปล่ียนกันบริหารประเทศ ท้ังระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ ส0วนพรรคการเมืองอ่ืนไม0มี

บทบาททางการเมืองมากนัก 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใช=กลไกตลาด รายได=ส0วนใหญ0มาจากภาคบริการ ได=แก0 การท0องเท่ียว 

โรงแรม และร=านอาหาร บริการด=านสารสนเทศ เช0น ส่ือออนไลนe โทรคมนาคม ภาพยนตรe และดนตรี บริการท่ีใช=

ความเช่ียวชาญเฉพาะด=าน เช0น กฎหมาย คอมพิวเตอรe วิทยาศาสตรe และเทคโนโลยี บริการด=านอสังหาริมทรัพยe 

และบริการด=านสาธารณสุข ขณะที ่อ ุตสาหกรรมหลัก ได=แก0 ป cโตรเลียม ชิ ้นส0วนยานยนตe เคมีภ ัณฑe 

คอมพิวเตอรe และอุปกรณeอิเล็กทรอนิกสe ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ได=แก0 ปศุสัตวe ข=าวโพด ผลิตภัณฑe

จากนม ถ่ัวเหลือง ธัญพืช สัตวeปmก และสุกร ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ได=แก0 แร0ธาตุ เหล็ก ถ0านหิน ทองคำ 

น้ำมัน และก�าซธรรมชาติ 

  ในปm 2565 สหรัฐฯ เผชิญผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงเปMนผลจากท้ังการแพร0ระบาดโรค 

COVID-19 และวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำให=ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย 0.75% ติดต0อกันเปMน

คร้ังท่ี 4 สู0ระดับท่ี 3.75-4.00 สูงท่ีสุดของสหรัฐฯ ต้ังแต0ปm 2551 และมีแนวโน=มคงการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย

ต0อไปในปm 2566 เพ่ือควบคุมเงินเฟ�อท่ียังอยู0ในระดับสูง (7-8%) ซ่ึงส0งผลต0อการส0งออก การลงทุนในภาคต0าง ๆ 

เฉพาะอย0างย่ิงภาคอสังหาริมทรัพยe เน่ืองจากต=นทุนการกู=ยืม สินเช่ือ และการชำระหน้ีสูงข้ึน อย0างไรก็ดี 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงได=รับแรงหนุนจากการเติบโตจากตลาดแรงงานท่ีขยายตัวอย0างแข็งแกร0ง  

 

  สกุลเงิน : ดอลลารeสหรัฐ อัตราแลกเปล่ียน 36.17 บาท : 1 ดอลลารeสหรัฐ (พ.ย.2565)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑeมวลรวมในประเทศ (GDP) : 22.99 ล=านล=านดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 5.7% (ปm 2564) 

หน้ีสาธารณะ : 31.12 ล=านล=านดอลลารeสหรัฐ (พ.ย.2565)  

ดุลงบประมาณ : ขาดดุล 1.38 ล=านล=านดอลลารeสหรัฐ (พ.ย.2565) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 821,645 ล=านดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564) 

รายได=ประชาชาติต0อหัว : 69,287 ดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564) 

อัตราการว0างงาน : 3.5% (ก.ย.2565)  

อัตราเงินเฟ�อ : 4.7% (ปm 2564)  

ดุลการค=าสินค=าและบริการระหว0างประเทศ : ขาดดุล 859,100 ล=านดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564) 
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มูลค0าการส0งออกสินค=าและบริการ : 2.53 ล=านล=านดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564) 

สินค=าส0งออก : ยารักษาโรค เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอรe น้ำมันดิบ รถยนตeโดยสาร ช้ินส0วนยานยนตe 

ผลิตภัณฑeจากปcโตรเลียม อากาศยานพลเรือนและเคร่ืองยนตe เคร่ืองใช=ไฟฟ�า อุปกรณeทางการแพทยe วัสดุพลาสติก 

อุปกรณeโทรคมนาคม และเคมีภัณฑe ส0วนสินค=าเกษตรท่ีส0งออกมากท่ีสุด ได=แก0 ถ่ัวเหลือง และเน้ือสัตวe 

มูลค0าการนำเข=าสินค=าและบริการ : 3.38 ล=านล=านดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564) 

สินค=านำเข=า : ยารักษาโรค รถยนตeโดยสาร โทรศัพทeเคล่ือนท่ี และสินค=าในครัวเรือน ช้ินส0วนยานยนตe คอมพิวเตอรe 

น้ำมันดิบ เคร่ืองนุ0งห0ม เซมิคอนดักเตอรe อุปกรณeโทรคมนาคม อุปกรณeคอมพิวเตอรe และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

ส0วนสินค=าเกษตรท่ีนำเข=ามากท่ีสุด ได=แก0 สินค=าประมง และผลไม= 

คู0ค=าสำคัญ : จีน เม็กซิโก เวียดนาม เยอรมนี สวิตเซอรeแลนดe ไอรeแลนดe ญ่ีปุ|น มาเลเซีย ไต=หวัน และอิตาลี 

  

การทหาร สหรัฐฯ มีศักยภาพด=านการทหารอันดับ 1 ของโลก กองทัพสหรัฐฯ ประกอบด=วย ทบ. ทร. ทอ. 

หน0วยนาวิกโยธิน หน0วยยามฝ̂_ง และกองกำลังอวกาศ (ต้ังข้ึนเม่ือ ธ.ค.2562) จัดกำลังในรูปแบบกองบัญชาการ

ร0วมตามภารกิจและสภาพภูมิรัฐศาสตรe 10 แห0ง ขณะเดียวกัน ก็มีแนวโน=มจะให=ความสำคัญกับการเพ่ิมกำลัง

ทหารในภูมิภาคอารeกติกมากข้ึน ประธานาธิบดีเปMน Commander-in-chief รมว.กห. เปMนผู=บัญชาการฝ|าย      

พลเรือน รองจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

งบประมาณด=านการป�องกันประเทศ : 1.64 ล=านล=านดอลลารeสหรัฐ (ปmงบประมาณ 2565) หรือ 

14.3% ของงบประมาณท้ังหมด แบ0งเปMน 1) งบประมาณ กห. สหรัฐฯ 833,604 ล=านดอลลารeสหรัฐ เพ่ือการ

ปฏิบัติการซ0อมบำรุง ตอบแทนบุคลากร 2) งบประมาณจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณe 231,328 ล=านดอลลารeสหรัฐ  

3) งบประมาณสนับสนุนการป�องกันประเทศ 570,139 ล=านดอลลารeสหรัฐ เช0น กองทุนบำเหน็จบำนาญทหาร 

การรักษาความม่ันคงแห0งมาตุภูมิ ข0าวกรอง การต0อต=านการก0อการร=าย การบำรุงรักษาคลังแสงนิวเคลียรe การ

สอบสวนและบังคับใช=กฎหมาย และการรับมือกับโรค COVID-19 นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังให=ความช0วยเหลือทาง

การทหารกับยูเครนรวมกว0า 1,930 ล=านดอลลารeสหรัฐ นับต้ังแต0วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน (พ.ย.2565) 

กำลังพลรวม 1,365,698 นาย : ทบ. 465,239 นาย ทร. 344,022 นาย ทอ. 333,455 นาย หน0วย

นาวิกโยธิน 174,484 นาย หน0วยยามฝ̂_ง 40,098 นาย กองกำลังอวกาศ 8,400 นาย รวมถึงกำลังพลสำรอง 

778,096 นาย 

ยุทโธปกรณdสำคัญ :  

ทบ. ได=แก0 ยานเกราะโจมตี MBT2,509 คัน ASLT134 คัน RECCE 1,745 คัน IFV 2,931 คัน 

APC 10,549 คัน และ AUV 16,516 คัน ยานเกราะทหารช0าง AEV 531 คัน ARV 1,195 คัน VLB 341 คัน MW 

3 คัน และ NBC 234 คัน ระบบต0อต=านรถถังและโครงสร=างพ้ืนฐาน MSL 1,133 เคร่ือง ป�นใหญ0          SP 

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

พ้ืนสู0พ้ืน ATACMS 168 เคร่ือง ยานสะเทินน้ำสะเทินบก LSL 7 ลำ LCT 34 ลำ และ LCM 36 ลำ บ. ISR 47 เคร่ือง 

SIGINT 2 เคร่ือง ELINT 9 เคร่ือง TPT 156 เคร่ือง และ TRG 4 เคร่ือง ฮ. ATK 714 เคร่ือง SAR 294 เคร่ือง TPT 
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2,907 เคร่ือง และ TRG 20 เคร่ือง อากาศยานไร=คนขับ CISR 180 เคร่ือง และ ISR 236 เคร่ือง ระบบป�องกัน  

ทางอากาศ SAM 1,183 เคร่ือง และระบบต0อต=านขีปนาวุธ THAAD 42 เคร่ือง  

ทอ. ได=แก0 ระบบยิงขีปนาวุธจากพ้ืนสู0พ้ืน ICBM ติดหัวรบนิวเคลียรe LGM-30G Minuteman 

III400 เคร่ือง บ.รบBBR 139 เคร่ือง FTR 261 เคร่ือง FGA 1,000 เคร่ือง ATK 143 เคร่ือง CSAR 16 เคร่ือง EW 

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

เคร่ือง TPT 333 เคร่ือง และ TRG 1,126 เคร่ือง ฮ. CSAR 76 เคร่ือง และ TPT 62 เคร่ือง อากาศยานไร=คนขับ 

CISR 210 เคร่ือง และ ISR 51 เคร่ือง ระบบป�องกันทางอากาศ SAM ระบบยิงขีปนาวุธจากอากาศ AAM SARH 

ASM AShM ALCM ARM EW ระเบิดนำวิถีด=วยเลเซอรe GBU และนำวิถีด=วย INS/GPS 

ทร. ได=แก0 เรือดำน้ำยุทธศาสตรe SSBN 14 ลำติดขีปนาวุธนิวเคลียรe UGM-133A Trident D-5/D-

5LE20 ลูก และตอรeปcโด 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 เรือตรวจการณeใกล=ฝ̂_ง PCFG 10 ลำ PCF 3 ลำ PBF 64 ลำ และ PBR 6 ลำ เรือต0อต=านทุ0นระเบิด 

MCO 8 ลำเรือบัญชาการ LCC 2 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก LHA 2 ลำLHD 7 ลำ LPD 11 ลำ และ LSD 12 ลำ 

เรือยกพลข้ึนบก LCU 32 ลำ LCM 8 ลำ LCP 33 ลำ และ LCAC 68 ลำ เรือส0งกำลังบำรุง AFDL 1 ลำ AGOR 6 ลำ 

ARD 2 ลำ AX 1 ลำ และ ESB 2 ลำ  

หน0วยนาวิกโยธิน ได=แก0 ยานเกราะโจมตี IFV 488 คัน APC 207 คัน AAV 1,242 คัน และ 

AUV 4,929 ยานเกราะทหารช0าง AEV 42 คัน ARV 105 คัน MW 38 คัน และ VLB 30 คัน ระบบต0อต=านรถถัง

และโครงสร=างพ้ืนฐาน MSL 106 เคร่ือง ป�นใหญ0 TOWED 812 กระบอก MRL 40 กระบอก และ MOR 600 

กระบอก อากาศยานไร=คนขับ ISR 100 เคร่ือง และระบบป�องกันทางอากาศ SAM 

หน0วยยามฝ̂_ง ได=แก0 เรือตรวจการณeใกล=ฝ̂_ง PSOH 24 ลำ PCO 52 ลำ PCC 19 ลำ PBF 174 ลำ 

และ PBI 73 ลำ เรือส0งกำลังบำรุง ABU 52 ลำ AGB 12 ลำ และ AXS 1 ลำ บ.SAR 42 เคร่ือง TPT 16 เคร่ือง 

และ ฮ. SAR 146 เคร่ือง 

กองกำลังอวกาศ ได=แก0 ดาวเทียมสื่อสาร 46 ดวง ดาวเทียมนำทาง 31 ดวง ดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยา 6 ดวง ดาวเทียม ISR 17 ดวง ดาวเทียมข0าวกรองอิเล็กทรอนิกสeและข0าวกรองทางสัญญาณ 

(ELINT/SIGINT) 27 ดวง ดาวเทียมเฝ�าระวังทางอวกาศ 6 ดวง ดาวเทียมเตือนภัย 8 ดวง และระบบต0อต=านการ

ส่ือสารทางอวกาศ (Counter Communications System-CCS) 

 

ปeญหาด#านความม่ันคง สหรัฐฯ ให=ความสำคัญกับภัยคุกคามจากคู0แข0งเชิงยุทธศาสตรeของสหรัฐฯ ได=แก0 จีน 

ที่สหรัฐฯ ระบุว0าเปMนความท=าทายระยะยาว และรัสเซียที่เปMนความท=าทายเฉพาะหน=า ซึ่งทั้งสองประเทศมี

ความเคลื่อนไหวที่มุ0งเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและท=าทายผลประโยชนeของสหรัฐฯ สอดคล=องกับยุทธศาสตรe

ชาติด=านความมั่นคงประจำปm 2565 ยุทธศาสตรeการป�องกันประเทศประจำปm 2565 และการทบทวน

ยุทธศาสตรeด=านนิวเคลียรeประจำปm 2565 ของสหรัฐฯ ที่มุ0งสกัดกั้นอิทธิพลของจีนและรัสเซียเปMนอันดับแรก

รองลงมา ได=แก0 ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ อิหร0าน และการก0อการร=าย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ให=ความสำคัญ
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กับภัยคุกคามจากการแทรกแซงจากต0างชาติ การต0อต=านข0าวกรอง วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคามไซเบอรe 

ภัยคุกคามด=านอวกาศ อาชญากรรมข=ามชาติ ยาเสพติด ป̂ญหาผู=อพยพ โรคระบาด และความม่ันคงของมนุษยe 

สำหรับมาตุภูมิสหรัฐฯ เผชิญป^ญหาการก0อการร=ายโดยกลุ0มนิยมแนวทางรุนแรงในประเทศ ที่มีแรงจูงใจทาง

การเมือง สังคม และเช้ือชาติ หรือได=รับแรงบันดาลใจจากกลุ0มก0อการร=ายสากล การแพร0ระบาดของโรค 

COVID-19 ป̂ญหาอาชญากรรม เหตุกราดยิง และป̂ญหา fake news  

สมาชิกองคdการระหว0างประเทศ สหรัฐฯ เปMนสมาชิกองคeการระหว0างประเทศ ได=แก0 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 

วิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี สหรัฐฯ มุ0งรักษาความเปMนผู=นำโลกทางด=านวิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี

การเพิ่มพูนศักยภาพด=านการวิจัยและพัฒนาในสาขาทางการแพทยe พลังงาน โทรคมนาคมและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตรe ส่ิงแวดล=อม และนวัตกรรมเชิงพาณิชยe เพ่ือกระตุ=นการลงทุนใหม0และสร=างงานท่ีดี 

รวมท้ังรักษาฐานการผลิตและการลงทุนให=อยู0ในสหรัฐฯ โครงการวิจัยและพัฒนาท่ีสำคัญ ได=แก0 การพัฒนาระบบ

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรe การวิจัยและพัฒนาโครงสร=างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีข=อมูลข0าวสาร เทคโนโลยีด=าน

สภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด นวัตกรรม และเทคโนโลยียานยนตe นอกจากนี้ สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จ

ในการพัฒนาเทคโนโลยีขุดเจาะน้ำมันและก�าซจากหินดินดาน (Shale oil/gas)  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม สหรัฐฯ มีท0าอากาศยานมากท่ีสุดในโลก รวม 20,061 แห0ง (ปm 2564) 

เส=นทางรถไฟ 224,792 กม. ยาวท่ีสุดในโลก ถนน 6,506,204 กม. และเส=นทางคมนาคมทางน้ำรวมระยะทาง 

41,009 กม. โดยเปMนเส=นทางพาณิชยe 19,312 กม.ท0าเรือสำคัญคือ Baton Rouge, Corpus Christi, Houston, 

และ Long Beach  

    การโทรคมนาคม : โทรศัพทeพ้ืนฐานให=บริการประมาณ 97 ล=านเลขหมาย 

(ปm 2564) โทรศัพทeเคล่ือนท่ีแบบสมารeทโฟน 301 ล=านเลขหมาย (ปm 2565) ระบบเครือข0าย 4G/LTE และ 5G 

ผู=ให=บริการสำคัญคือ Verizon, AT&T และ T-Mobile รหัสโทรศัพทe+1 จำนวนผู=ใช=อินเทอรeเน็ต 92% ของ

ประชากร (ปm 2565) รหัสอินเทอรeเน็ต .us เว็บไซตeการท0องเท่ียว : http://www.usa.gov      

 

การเดินทาง บริษัทการบินไทยยกเลิกเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส ซ่ึงมีระยะเวลา

การบินประมาณ 16 ชม. และยังไม0มีการเปcดเส=นทางบินกรุงเทพฯ-สหรัฐฯ ขณะท่ีสายการบินสหรัฐฯ ท่ีมีเท่ียวบิน

มาไทย ได=แก0 ยูไนเต็ดแอรeไลนe และเดลตาแอรeไลนe (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีญ่ีปุ|น) เวลาท่ีสหรัฐฯ แตกต0างกันไปตาม

ภาคต0าง ๆ ของสหรัฐฯ เช0น ฝ̂_งตะวันออกช=ากว0าไทย 12 ชม. ฝ̂_งตะวันตกช=ากว0าไทย 15 ชม. 
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สถานการณdสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 การดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงให=ความสำคัญกับการควบคุมการแพร0ระบาดของโรค COVID-19 

ตลอดจนการฟ�®นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโรค COVID-19 การปฏิรูปโครงสร=างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีให=ความสำคัญกับ

พลังงานสะอาด การแก=ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยลดการปล0อยก�าซเรือนกระจก การฟ�®นฟูห0วงโซ0อุปทานให=กลับสู0

ภาวะปกติ และสามารถรับมือกับวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและฟ�®นตัวได=รวดเร็วย่ิงข้ึน อย0างไรก็ดี สหรัฐฯ จะเผชิญ

ความท=าทายด=านความม่ันคงภายในประเทศมากข้ึน หลังการเลือกต้ังกลางสมัยเม่ือ 8 พ.ย.2565 ท่ีพรรค 

รีพับลิกันครองเสียงข=างมากในสภาผู=แทนราษฎร ท้ังจากป̂ญหาสังคม เศรษฐกิจ และแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต0งทาง

การเมือง ท่ีทำให=รัฐบาลสหรัฐฯ ยังต=องมุ0งบริหารจัดการเปMนอันดับแรก และการผลักดันนโยบายต0าง ๆ ของรัฐบาล 

ซ่ึงจะส0งผลต0อความนิยมต0อพรรคเดโมแครตในการเลือกต้ังประธานาธิบดีในปm 2567 ขณะท่ีการก0อการ=ายยังคงเปMน

ภัยคุกคามต0อสหรัฐฯ ท้ังมาตุภูมิและผลประโยชนeของสหรัฐฯ ในต0างประเทศ เน่ืองจากยังมีกลุ0มท่ีไม0พอใจนโยบาย

ของสหรัฐฯ ต0อประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียใต= 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโน=มชะลอตัวและถดถอยจะเปMนความท=าทายภาวะผู=นำโลกของสหรัฐฯ มากท่ีสุด

ในปm 2566 โดยองคeกรและสถาบันทางเศรษฐกิจระหว0างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว0างประเทศ 

และ Morgan Stanley ประเมินสอดคล=องกันว0า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวเพียงร=อยละ 0.5 ในปm 2566 

เน่ืองจากการดำเนินนโยบายการเงินท่ีเข=มงวดของสหรัฐฯ เพ่ือควบคุมป̂ญหาเงินเฟ�อจากการแพร0ระบาดโรค 

COVID-19 และวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน เฉพาะอย0างย่ิงการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายอย0างต0อเน่ืองของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซ่ึงทำให=ต=นทุนในการกู=ยืมเพ่ิมข้ึน และจะส0งผลให=การลงทุนของภาคธุรกิจและ 

การใช=จ0ายเพ่ือการบริโภคของประชากรลดลง นอกจากน้ี อัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนยังส0งผลให=แนวโน=มการส0งออก

ของสหรัฐฯ ลดลง หลังค0าเงินสกุลดอลลารeสหรัฐมีมูลค0าเพ่ิมข้ึน ทำให=สินค=าของสหรัฐมีความสามารถในการ

แข0งขันในตลาดโลกลดลง อย0างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวจากตลาดแรงงานท่ียังคงแข็งแกร0ง  

ด=านนโยบายต0างประเทศ สหรัฐฯ ยังคงดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตรeความม่ันคงแห0งชาติ ท่ีให=

ความสำคัญกับการแข0งขันอิทธิพลกับจีน การสกัดก้ันอิทธิพลของรัสเซีย อิหร0าน และป�องกันภัยคุกคามจาก

เกาหลีเหนือ เพ่ือรักษาบทบาทผู=นำอันดับ 1 ของโลก โดยใช=การกระชับความร0วมมือกับพันธมิตรและหุ=นส0วน

ด=านความม่ันคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคต0าง ๆ ท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือรักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ใน

ต0างประเทศ และใช=เวทีระหว0างประเทศแสดงบทบาทการเปMนผู=กำหนดระเบียบโลก และสร=างมาตรฐานสากล

ซ่ึงจะทำให=การแข0งขันของมหาอำนาจยังคงเข=มข=น อย0างไรก็ดี สหรัฐฯ จะยังคงรักษาช0องทางส่ือสารกับจีน    

ในระดับผู=นำ พร=อมท้ังแสวงหาความร0วมมือในประเด็นท่ีเปMนผลประโยชนeร0วมกัน เช0น การแก=ไขวิกฤตสภาพ

ภูมิอากาศ และการสกัดก้ันการใช=อาวุธนิวเคลียรe และหลีกเล่ียงการขัดแย=งท่ีจะนำไปสู0การเผชิญหน=าทาง

การทหาร 

 สหรัฐฯ จะเพ่ิมการปฏิสัมพันธeกับประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟcกอย0างต0อเน่ือง โดยใช=เครือข0ายพันธมิตร

และหุ=นส0วนหลักด=านความม่ันคงท้ังในและนอกภูมิภาค ได=แก0 กลุ0ม QUAD (สหรัฐฯ ญ่ีปุ|น ออสเตรเลีย และอินเดีย) 
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AUKUS (สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย) Partnership for Global Infrastructure and Investment 

(PGII) กรอบความร0วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟcก (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) ซ่ึงจะ

เร0งผลักดัน IPEF ให=มีความคืบหน=าเปMนรูปธรรมมากข้ึนในการประชุมสุดยอดเอเปคในปm 2566 ท่ีซานฟรานซิสโก 

รัฐแครeลิฟอรeเนีย ท่ีสหรัฐฯ เปMนเจ=าภาพ ส0วนในเอเชีย ตอ.ต. สหรัฐฯ จะให=ความสำคัญกับอาเซียนให=มีบทบาท

เปMนแกนกลางความม่ันคงหลักของภูมิภาค โดยส0งเสริมบทบาทนำของอินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียน 

ในปm 2566 นอกจากน้ี จะเพ่ิมพูนความร0วมมือกับเวียดนามและสิงคโปรeมากข้ึน เพ่ือส0งเสริมประเด็นท่ีเปMน

ผลประโยชนeทางเศรษฐกิจและความม่ันคงร0วมกัน ตลอดจนเน=นย้ำการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต= 

และรับมือการขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ0มแม0น้ำโขงท่ีมีแนวโน=มทวีความเข=มข=นมากข้ึน ผ0านหุ=นส0วน

ลุ0มน้ำโขง-สหรัฐฯ (Mekong-US partnership-MUSP) สำหรับกรณีเมียนมา สหรัฐฯ ยังคงสร=างความเก่ียวพัน

กับภูมิภาคโดยใช=เคร่ืองมือท้ังทางการทูตและมาตรการคว่ำบาตรฝ|ายเดียวเพ่ือกดดันเมียนมา รวมท้ังเพ่ิมความ

เก่ียวพันกับกลุ0ม NUG มากข้ึนจากการหารือกับผู=แทนกลุ0ม NUG และการจัดต้ังสำนักงานกลุ0มในรัฐวอชิงตัน ดี.ซี. 

ตลอดจนโน=มน=าวประเทศเพ่ือนบ=านของเมียนมา และพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาคร0วมมือเพ่ือสร=างความ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองในเมียนมา 

 

ความสัมพันธdไทย-สหรัฐฯ 

 ไทยกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธeท่ีใกล=ชิด โดยลงนามในวิสัยทัศนeร0วมว0าด=วยการเปMนพันธมิตรด=านการ

ป�องกันประเทศระหว0างสหรัฐอเมริกากับไทย (Joint Vision Statement 2020 for the U.S.-Thai Defense 

Alliance) อีกท้ังไทยยังเปMนพันธมิตรท่ีสำคัญตามยุทธศาสตรeชาติด=านความม่ันคงของสหรัฐฯ เพ่ือขับเคล่ือน

การเปMนหุ=นส0วน การดำรงบทบาทความร0วมมือด=านความม่ันคงท่ีย่ังยืน การเปMนผู=นำ และส0งเสริมกลไกความ

ม่ันคงในภูมิภาค ขณะท่ีเจ=าหน=าท่ีระดับสูงของสหรัฐฯ เยือนไทยอย0างต0อเน่ือง นอกจากน้ี ไทยและสหรัฐฯ       

มีแนวโน=มจะกระชับความร0วมมือด=านความม่ันคงระหว0างกันมากข้ึนในปm 2566 ท้ังในแบบทวิภาคีและพหุภาคี 

โดยจะติดตามสถานการณeและพัฒนาการความม่ันคงภายในภูมิภาค และโลก เฉพาะอย0างย่ิงสถานการณeใน

เมียนมา ตลอดจนเพ่ิมความร0วมมือผ0านความริเร่ิมต0าง ๆ ท่ีมีอยู0แล=ว และความริเร่ิมใหม0 ในประเด็นท่ีมี

ผลประโยชนeร0วมกัน เฉพาะอย0างย่ิงด=านสาธารณสุข และด=านเทคโนโลยี อาทิ การสนับสนุนการพัฒนาอย0าง

ย่ังยืน การส0งเสริมการเปล่ียนผ0านสู0พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียรe ความม่ันคงทางไซเบอรe 

และเทคโนโลยี 5G การจัดต้ังศูนยeมะเร็งวิทยาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ.ชลบุรี  

 ประเด็นท่ีอาจส0งผลกระทบต0อความสัมพันธeระหว0างไทยกับสหรัฐฯ ได=แก0 การท่ีสหรัฐฯ จะยังคง

วิจารณeไทยกรณีป̂ญหาสิทธิแรงงาน ป̂ญหาส่ิงแวดล=อม การละเมิดทรัพยeสินทางป̂ญญา และการใช=แรงงานเด็ก

และสัตวe เพ่ือกดดันไทยให=ปรับเปล่ียนกฎหมาย และเปcดตลาดให=สินค=าและการลงทุนจากสหรัฐฯ รวมท้ัง

ประเด็นเศรษฐกิจและการค=า เน่ืองจากสหรัฐฯ มีเป�าหมายลดการขาดดุลการค=ากับไทย สหรัฐฯ จึงใช=มาตรการ

ฝ|ายเดียวเปMนเง่ือนไขในการกดดันไทยให=ปรับนโยบายการค=าท่ีเอ้ือต0อผลประโยชนeของสหรัฐฯ มากข้ึน เช0น     

การระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปMนการท่ัวไป (Generalized System of Preference-GSP) ต0อสินค=า

ไทยบางรายการ  
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 การดำเนินนโยบายต0อภูมิภาคท่ีสหรัฐฯ ให=ความสำคัญอย0างย่ิงในการสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของจีน 

การกดดันจีนในทุกมิติ และการแก=ไขสถานการณeในภูมิภาค เช0น สถานการณeในเมียนมา และภัยคุกคามจาก

นิวเคลียรeของเกาหลีเหนือ จะทำให=สหรัฐฯ ขอความร0วมมือจากไทยในประเด็นน้ีมากข้ึนท้ังทางทวิภาคีและใน

เวทีระหว0างประเทศ นอกจากน้ี การท่ีสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายกดดันจีนและรัสเซียมากข้ึน ท้ังในมิติความ

ม่ันคง เศรษฐกิจ การเมือง และสิทธิมนุษยชน ก็อาจส0งผลกระทบต0อไทยทางอ=อม จากการท่ีสหรัฐฯ จะติดตาม

ความสัมพันธeของไทยกับจีนและรัสเซีย และกดดันไทยให=ร0วมมือกับสหรัฐฯ มากข้ึนเช0นกัน  

สหรัฐฯ เปMนตลาดส0งออกและนำเข=าอันดับ 3 ของไทยมูลค0า 56,253.45 ล=านดอลลารeสหรัฐ (ปm 2564)      

ส0วนไทยเปMนคู0ค=าอันดับ 11 ของสหรัฐฯ ปริมาณการค=าเม่ือปm 2564 ไทยส0งออกสินค=าไปยังสหรัฐฯ เปMนตลาด

อันดับท่ี 1 มูลค0า 41,912.05 ล=านดอลลารeสหรัฐ และนำเข=าสินค=าจากสหรัฐฯ มูลค0า 14,341.40 ล=านดอลลารeสหรัฐ 

โดยไทยเปMนฝ|ายได=เปรียบดุลการค=าสหรัฐฯ 27,570.64 ล=านดอลลารeสหรัฐ สินค=าส0งออกไปยังสหรัฐฯ ได=แก0 

เคร่ืองคอมพิวเตอรe อุปกรณeและส0วนประกอบ ผลิตภัณฑeยาง เคร่ืองโทรสาร โทรศัพทe อุปกรณeและ

ส0วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ เคร่ืองปรับอากาศและส0วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล=า และผลิตภัณฑe 

รถยนตe อุปกรณeและส0วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส0วนประกอบของเคร่ืองจักรกล เคร่ืองใช=ไฟฟ�าและ

ส0วนประกอบอ่ืน ๆ หม=อแปลงไฟฟ�าและส0วนประกอบ อุปกรณeก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอรe และไดโอด อาหารทะเล

กระป±องและแปรรูป เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศนeและส0วนประกอบ เคร่ืองนุ0งห0ม และผลิตภัณฑeพลาสติก 

 ข=อตกลงสำคัญ : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ค.ศ.1856 (ลงนามเมื่อ 20 มี.ค.2376) หนังสือ

สัญญาทางพระราชไมตรีการค=าและพิกัด ค.ศ.1856 (29 พ.ค.2399) สนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชยeและการเดินเรือ

(13 พ.ย.2480) ความตกลงว0าด=วยความร0วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค (19 ก.ย.2493) สนธิสัญญาทาง

ไมตรีและความสัมพันธeทางเศรษฐกิจระหว0างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐฯ (29 พ.ค.2509) บันทึกความเข=าใจ

ว0าด=วยการควบคุมยาเสพติดให=โทษ (28 ก.ย.2514) ความตกลงว0าด=วยความร0วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

(2 มิ.ย.2520) ความตกลงว0าด=วยการขนส0งทางอากาศ (7 ธ.ค.2522) สนธิสัญญาว0าด=วยความร0วมมือในการ

บังคับให=เปMนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (29 ต.ค.2525) สนธิสัญญาว0าด=วยการส0งผู=ร=ายข=ามแดน 

(14 ธ.ค.2526) ความตกลงว0าด=วยความร0วมมือด=านวิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี (13 เม.ย.2527) สนธิสัญญาว0าด=วย

ความช0วยเหลือซ่ึงกันและกันทางอาญา (19 มี.ค.2529) เทศบาลนครเชียงใหม0-เมืองซานราฟาเอล รัฐแคลิฟอรeเนีย 

(13 มี.ค.2533) ปฏิญญาแห0งมิตรภาพเทศบาลนครอุดรธานี-เมืองรีโน รัฐเนวาดา (18 ธ.ค.2535) ประกาศ

สัมพันธภาพเทศบาลตำบลแหลมฉบัง-เมืองคารeสันซิต้ี รัฐเนวาดา (26 ก.ค.2536) ความตกลงว0าด=วยการขนส0งทาง

อากาศ (8 พ.ค.2539) อนุสัญญาเพ่ือการเว=นการเก็บภาษีซ=อนและการป�องกันการเล่ียงภาษีในส0วนท่ีเก่ียวกับเงินได= 

(29 พ.ย.2539) ความตกลงการสถาปนาความสัมพันธeเมืองพ่ีเมืองน=องท่ีลงนามแล=ว ได=แก0 เทศบาลเมืองภูเก็ต-

เทศบาลนครลาสเวกัส (10 ก.พ.2540) ความตกลงว0าด=วยการจัดต้ังสถาบันฝ²กอบรมระหว0างประเทศว0าด=วยการ

ดำเนินการให=เปMนไปตามกฎหมาย (30 ก.ย.2541) การสถาปนาความสัมพันธeเทศบาลเมืองลำพูน-เทศบาลเมืองโอรินดา 

รัฐแคลิฟอรeเนีย (14 ธ.ค.2541) กรอบความร0วมมือทางเศรษฐกิจ (14 ธ.ค.2544) ข=อตกลงกรอบการค=าและ 

การลงทุน (23 ต.ค.2545) บันทึกความต้ังใจตามโครงการติดต้ังศูนยeข=อมูลบุคคล (11 มี.ค.2547) ความตกลงว0าด=วย

ความร0วมมือด=านวิทยาศาสตรeและวิชาการ (6 ส.ค.2556) และวิสัยทัศนeร0วมว0าด=วยการเปMนพันธมิตรด=านการป�องกัน

ประเทศระหว0างสหรัฐอเมริกากับไทย (พ.ย.2562) 

--------------------------------------------------- 
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นายโจเซฟ โรบิเนต ไบเดน จูเนียรd 

Joseph Robinette Biden Jr 

 

ตำแหน0ง  ประธานาธิบดีคนท่ี 46 สังกัดพรรคเดโมแครต 

 

เกิด  20 มิ.ย.2485 (อายุ 80 ปm/ปm 2565) ท่ีรัฐเพนซิลเวเนีย 

 

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

    นาง Catherine Eugenia Finnegan (เสียชีวิต) 

   - พ่ีน=อง 3 คน ได=แก0 นางวาเลร่ี ไบเดน โอเวน (อายุ 74 ปm/ปm 2564) 

    นายเจมสe เบรน จิม ไบเดน (อายุ 72 ปm/ปm 2564) และนายฟรานซิส  

    วิลเลียม แฟรงคe ไบเดน (อายุ 67 ปm/2564) 

 

ศาสนา  - ศาสนาคริสตe นิกายโรมันคาทอลิก 

 

สถานภาพ  - มีภริยา 2 คน ได=แก0 

   ภริยาคนแรกช่ือ Neilia Hunter เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนตe  

   ภริยาคนท่ี 2 คือ Jill Jacobs สมรสเม่ือปm 2520 

  - มีบุตร 4 คน เกิดจากภริยาในอดีต ได=แก0 

   Beau Biden (เสียชีวิตด=วยโรคเน้ืองอกในสมองเม่ือปm 2558)  

   Hunter Biden นักกฎหมายและท่ีปรึกษาด=านการลงทุน (อายุ 52 ปm/ปm 2565)  

   Naomi Biden (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนตe)  

   เกิดจากภริยาคนป̂จจุบัน ได=แก0 

   BAshley Blazer Biden (อายุ 41 ปm/ปm 2565) 
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การศึกษา 

ไม0ทราบปm   - โรงเรียนเซนตeเฮเลนา เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวรe สหรัฐฯ 

ไม0ทราบปm   - วิทยาลัยอารeชเมียรe เมืองเคลยeมอนตe รัฐเดลาแวรe สหรัฐฯ 

ปm 2508   - มหาวิทยาลัยเดลาแวรe เมืองเคลยeมอนตe รัฐเดลาแวรe สหรัฐฯ 

ปm 2511  - มหาวิทยาลัยซีราคิวสe เมืองซีราคิวสe รัฐนิวยอรeก สหรัฐฯ 

 

ประวัติการทำงาน 

ปm 2513-2515  - สมาชิกสภาเขตการปกครองส0วนท=องถ่ินเมืองนิวคาสเซิล รัฐเดลาแวรe  

ปm 2516-2552  - สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเดลาแวรe (ชนะการเลือกต้ัง ส.ว. เม่ือปm 2516 

  ปm 2521 ปm 2527 ปm 2533 ปm 2539 ปm 2545 และปm 2551 รวมระยะเวลา 

  ดำรงตำแหน0ง ส.ว. 36 ปm) 

ปm 2530-2538  - ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด=านระบบงานยุติธรรม 

ปm 2534-2551  - อาจารยeด=านกฎหมาย มหาวิทยาลัยไวเดอเนอรe เมืองเชสเตอรe  

    รัฐเพนซิลเวเนีย 

ปm 2544-2546 และ - ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด=านความสัมพันธeระหว0างประเทศ 

ปm 2550-2552  

ปm 2552-2560  - รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในรัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา  

   (2 สมัย) 

ปm 2563  - ได=รับเลือกเปMนผู=ชิงตำแหน0งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สังกัดพรรคเดโมแครต 

   และชนะการเลือกต้ังสหรัฐฯ เม่ือ 3 พ.ย.2563 ได=รับคะแนนผู=เลือกต้ัง 

   (electoral college) และความนิยมจากประชาชน (popular vote) 

   มากกว0าอดีตประธานาธิบดีโดนัลดe ทรัมป³  

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ - นายไบเดนรับมอบเหรียญเสรีภาพประธานาธิบดีจากอดีตประธานาธิบดี 

  บารัค โอบามา เม่ือปm 2560 ซ่ึงเปMนเหรียญราชอิสริยาภรณeช้ันสูงสุด  

  ของสหรัฐฯ สำหรับมอบให=พลเรือนเปMนบำเหน็จความชอบท่ีทำ 

  คุณประโยชนeด=านความม่ันคง เพ่ือผลประโยชนeของสหรัฐฯ สันติภาพโลก 

  วัฒนธรรม หรือด=านใด ๆ ท่ีพิจารณาแล=วเห็นว0ามีความสำคัญ 

  - นิตยสาร TIME กำหนดให=นายไบเดนเปMน 1 ใน 23 บุคคลผู=ทรงอิทธิพล 

  ด=านผู=นำ ในการจัดลำดับบุคคลผู=ทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 100 ประจำปm 2556 

  - นายไบเดนเคยเปMนคู0แข0งกับอดีตประธานาธิบดีโอบามา ในการสรรหา 

  ตัวแทนสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของพรรคเดโมแครต  

  เม่ือปm  2551 โดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาเปMนผู=ได=รับการคัดเลือก  
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  และชนะการเลือกต้ัง อย0างไรก็ดี อดีตประธานาธิบดีโอบามาเลือก 

  นายไบเดนเปMนรองประธานาธิบดีภายหลังชนะการเลือกต้ัง ส0งผลให=ท้ังคู0 

  พัฒนาความสัมพันธe และป̂จจุบันท้ังคู0ยังคงสนิทสนมกันอย0างมาก 

  - นายไบเดนเปMนผู=ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีอายุมากท่ีสุด 

  - นโยบายการบริหารประเทศท่ีสำคัญ ได=แก0 ควบคุมการแพร0ระบาดของ 

  โรค COVID-19 แก=ไขป̂ญหาการว0างงานและฟ�®นฟูเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบ 

  ประกันสุขภาพให=มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส0งเสริมการผลิตและ 

  การจ=างงานภายในประเทศ ส0งเสริมการใช=พลังงานทดแทน 100%  

  ลดปริมาณการปล0อยก�าซเรือนกระจกสุทธิให=เหลือศูนยeภายในปm 2593  

  ส0งเสริมการทำแท=งเสรี ปรับปรุงระบบตรวจคนเข=าเมือง และเปcดประเทศ 

  ต=อนรับผู=อพยพ 

  

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

 

ประธานาธิบดี Joseph Biden  

รองประธานาธิบดี Kamala Harris 

รมว.กระทรวงการต0างประเทศ Antony Blinken 

รมว.กระทรวงเกษตร Thomas Vilsack 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Miguel Cardona 

รมว.กระทรวงพลังงาน Jennifer Granholm 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแห0งมาตุภูมิ 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.กระทรวงพาณิชยe Gina Raimondo 

รมว.กระทรวงคมนาคม Peter Buttigieg 

รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง Marcia Fudge 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผ0านศึก Denis McDonough 

 

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

(พ.ย.2565) 


