
คณะรัฐมนตรขีองประธานาธิบดีไบเดน 

 

 

 

ที่มา: https://www.cnn.com/2020/11/24/politics/biden-cabinet-picks/index.html 
เครื่องหมายถูก หมายถึงบุคคลดังกลา่วได้รับการรบัรองใหด้ำรงตำแหน่งแลว้ ขณะที่ บุคคลที่เหลือ ไม่มีเครื่องหมายถูก จำเป็นต้องได้รบัการ
ตรวจสอบและรับรองจากวุฒิสภาก่อนจึงจะปฏบิัติหน้าที่ได้  
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1. นายแอนโทนี บลิงเคน (Antony Blinken) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (US Secretary of 
State)  

อด ีตน ักการท ูตและอด ีตร ัฐมนตร ีช ่ วยต ่ า งประเทศ             
ของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา     
นายบลิงเคนเกิดในครอบครัวนักการทูต โดยบิดาเคยเป็น   
อัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงปารีส และมีล ุงเคยเป็น      
อัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงบรัสเซลส์ สำหรับด้านนโยบาย
ด้านต่างประเทศของนายบลิงเคน คาดการณ์ว่า สหรัฐฯ       

จะมีนโยบายด้านต่างประเทศในเชิงพหุภาคีมากข้ึน แตอ่าจยังคงนโยบายอันแข็งกร้าวต่อจีนในด้านต่างประเทศ
ต่อไป เห็นได้จาก ครั ้งหนึ ่ง นายบลิงเคน เคยวิจารณ์รัฐบาลทรัมป์ว่า มีนโยบายที ่อ่อนแอกับจีน และ           
นายบลิงเคนเป็นที่ปรึกษา  คนสำคัญด้านนโยบายการต่างประเทศให้กับนายไบเดนในช่วงการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งที่ผ่านมา ทั้งนี ้ปัจจุบัน นายบลิงเคน มีอายุ 58 ปี จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Harvard University 
และจบปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Columbia University (The Juris Doctor degree: JD)  

2. นายทอม วิลแซก (Tom Vilsack) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (US Secretary of Agriculture) 

อดีตผู้ว่าการรัฐไอโอวา (ระหว่างปี 2542 - 2552) และเป็นอดีต 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คนที่ 30 (30th United 
States Secretary of Agriculture) ระหว ่ างป ี  2552 - 2560 
(ระยะเวลา 8 ปี) ในสมัยรัฐบาลบารัค โอบามา  ทั้งนี้ นายวิลแซก 
เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและผู ้ว ่าการรัฐที ่มีการปลูก
ข้าวโพดมากที่สุดของสหรัฐ (มลรัฐไอโอวา) ปัจจุบัน มีอายุ 70 ปี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Hamilton College (พ.ศ. 

2515) และ  Albany Law School (JD) (พ.ศ. 2518)  

3. นางแคทเธอรีน ไท่ (Katherine Tai) ว่าทีผู้่แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR–US Trade Representatives)  

นางแคทเธอรีน ไท่ เกิดที่สหรัฐอเมริกา  บิดาและมารดามา
จากไต้หวัน นางไท่สามารถพูดภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี 
และเคยทำงานที่สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐตั้งแต่ปี 
2550 ถึง 2557 โดยระหว่างที่ทำงานใน USTR นั้น ได้ช่วย
ต่อสู้คดีในข้อพิพาทที่องค์การการค้าโลกเรื่องการดำเนินการ
ค้าของจีนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและ

การที่จีนให้เงินอุดหนุนต่อภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน นางไท่ มีอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
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ตรีจากมหาวิทยาลัย  Yale University (BA) และต่อปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Harvard 
University (JD) 

4. นางแอฟริล ไฮนส์ (Avril Haines) ผู ้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ  (DNI - Director of National 
Intelligence) 

อดีตผ ู ้ช ่วยที ่ปร ึกษาด ้านความมั ่นคงแห่งชาติของอดีต
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา โดยจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหรือ DNI ปัจจุบัน นางไฮนส์    
มีอายุ 51 ปี จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย University of 
Chicago (BA) และปริญญาด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัย 
Georgetown University (JD) 

5. นายอเลฮันโดร มายอร์กาส์ (Alejandro Mayorkas) ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ (US 
Secretary for Homeland Security)  

อดีตผู้ช่วยเลขานุการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ว่าที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่มีเชื้อชาติ
ละตินคนแรกของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน มีอายุ 61 ปี เกิดที่
คิวบา การศึกษา จบปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย University 
of California, Berkeley (BA) และจบปริญญาด้านกฏหมาย
จาก Loyola Marymount University (JD) 

6. นายเจค ซัลลิแวน (Jake Sullivan) ที่ปรึกษาด้านความม่ันคงแห่งชาติของทำเนียบขาว (US National 
Security Advisor) 

นายซัลลิแวน เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานโยบายอาวุโสให้กับ
นางฮิลลารี่ คลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ปี ค.ศ. 
2016 และมีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศ เคยเป็น 
Deputy Chief of Staff at the Department of State 
ปัจจุบัน อายุ 44 ปี  จบปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Yale 
University และปริญญาด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัย Yale 
University (JD)  
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7. นางลินดา โธมัส-กรีนฟีลด์ (Linda Thomas-Greenfield) ว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ 
(US Ambassador to the United Nations) 

อดีตนักการทูตและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศที่รับผิดชอบ
ก ิจการแอฟร ิกา ว ่ าที่ เอกอ ัครราชท ูตสหร ัฐฯ ประจำ
สหประชาชาติ (UN) ปัจจุบัน นางกรีนฟีลด์ มีอายุ 68 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Louisiana State 
University (BA) ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย University of 
Wisconsin, Madison  

 

8. นายจอห์น แคร ์รี  (John Kerry) ทูตพิเศษด้านการเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ (US Special 
Presidential Envoy for Climate) 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นผู้ทำงาน
ผลักดันเกี่ยวกับความตกลงปารีส จึงมีการคาดการณ์ว่า การดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้สหรัฐฯ หันมาร่วมมือกับตามความตกลง
ปารีสด้านสิ ่งแวดล้อมอีกครั ้ง ปัจจุบันนายแคร์รี มีอายุ 77 ปี           
จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Yale University (BA) และจบ
ปริญญาด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัย Boston College (JD) 

9. นายรอน ไคลน์ (Ron Klain) หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว (Chief of Staff) 

นายไคลน์เคยทำงานในสมัยรัฐบาลโอบามา โดยรับตำแหน่ง 
Ebola Response Coordinator ในช ่ ว งการระบาดของเชื้ อ 
Ebola ที่คร่าชีวิตชาวอเมริกันกว่า 250,000 คน และเคยเป็น 
Chief of Staff  ให้กับรองประธานาธิบดี Al Gore (1995–1999) 
และรองประธานาธิบดี Joe Biden (2009–2011) ปัจจุบัน อายุ 
59 ปี  
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10. นางเจเน็ต เยลเลน (Janet Yellen) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (US Secretary of the 
Treasury) 

อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Chair of the Federal 
Reserve) ในรัฐบาลบารัค โอบามา เป็นรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังคนใหม่ โดยมีแนวคิดในการสนับสนุน
การค้าแบบเปิดและระบบการค้าสากล  โดยเคยตั้งข้อสงสัย
ว่าการขึ้นภาษีจะช่วยให้สหรัฐฯ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
จริงหรือในช่วงรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ และเห็นว่าการ

ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนในอัตราสูงจะทำร้ายธุรกิจอเมริกันมากกว่า ทำให้มีการคาดการณ์ว่า เมื่อเข้ารับตำแหน่ง 
นโยบายด้านการค้ากับจีนจะเป็นในรูปแบบที่ผ่อนปรนด้านการค้ามากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันนางเยลเลน มีอายุ        
74 ปี ระดับการศึกษา จบปริญญาตรีจากมหาว ิทยาลัย Brown University  และจบปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัย Yale University 

11. พลเอก ลอยด์ ออสติน (Gen. Lloyd Austin) ว่าทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (US Secretary of 
Defense) 

อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐฯ ปัจจุบัน
มีอายุ 67 ปี เคยผ่านสงครามในประเทศอัฟกานิสถานและ
ประเทศอิรัก ทั ้งนี ้ สภาคองเกรสจะต้องให้ความยินยอม    
โดยมิให้ร ัฐบัญญัติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ ปี 1947        
ข้อ 10 U.S.C. § 113(a) มีผลบังคับใช้กับนายพลออสติน ที่มี
ระยะเวลาภายหลังออกจากราชการไม่ถ ึง 7 ป ี ตามที่

กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมได้               

12. นายซาเวียร์ เบเซอร์รา (Xavier Becerra) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน  (US 
Secretary of Health and Human Services) 

อดีตหัวหน้าโครงการ Obama Care มาทำหน้าที่ดูแลด้าน
สาธารณสุข เพื่อรับผิดชอบการต่อสู้และการควบคุมการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมทั้ง
ดูแลการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ภายใต้ร ัฐบาลใหม่ 
ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัย Stanford University (BA) และปริญญาด้าน
กฎหมายจากมหาวิทยาลัย Stanford University (JD) 
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13. มาร์เซีย ฟัดจ์ (Marcia Fudge) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและพัฒนาชุมชน (US Secretary 
of Housing and Urban Development) 

อดีตประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาเชื้อสายแอฟริกัน โดยคาดว่า 
นางฟัดจ ์ จะเป ็นกระบอกเส ียงสำคัญของชนชั ้นแรงงาน 
โดยเฉพาะในด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูก รวมทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ให้แก่คนยากจนในอเมริกา ปัจจุบัน  นางฟัดจ์     
มีอายุ  68 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
Ohio State University (BS) และปริญญาด้านกฎหมายจาก

มหาวิทยาลัย  Cleveland State University (JD)  

14. นายเดนิส แมคโดนัฟ (Denis McDonough) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจกรรมทหารผ่านศึก (US 
Secretary of Veterans Affairs) 

อดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาว คนที่ 26 ใน
สมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ปัจจุบัน อายุ 51 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย St. John's 
University, Minnesota (BA) แ ล ะ ป ร ิ ญ ญ า โ ท  จ า ก
มหาวิทยาลัย Georgetown University (MS) 

15. นายพีต บ ูต ิ เจิจ (Pete Buttigieg) ว ่าที่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงคมนาคม (US Secretary of 
Transportation) 

อดีตนายกเทศมนตรีเมือง South Bend มลรัฐอินเดียนา 
และเคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู ้สมัครคัดเลือกเพื ่อดำรง
ตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาลกลาง และนายบูติเจิจจะเป็น
รัฐมนตรีคนแรกท่ีมาจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ (LGBTQ) ทั้งนี้ คาดกันว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
จะมีบทบาทสำคัญให้นายไบเดนสามารถผลักดันข้อเสนอ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐให้เป็นที่เห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองพรรคได้ เนื่องจากในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี นายบูติเจิจมักแสดงจุดยืนในการรณรงค์ และเป็นหัวหอกในโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น การพัฒนาท่อระบายน้ำในเขตเมืองให้มีความอัจฉริยะ (Smart Sewer) เพื่อป้องกัน      
น้ำท่วม อนึ่ง แม้โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นประเด็นที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญต้นๆ ในช่วงรั ฐบาล
ประธานาธิบดีทรัมป์ แต่พบว่าไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังเท่าที่ควร 
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16. นายเมอริก การ์แลนด์ (Merrick Garland) ว่าที่อัยการสูงสุด (US Attorney General) 

นักกฎหมายและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขตโคลัมเบียตั้งแต่ปี 
2540 จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และมี
ประสบการณ์สั่งสมความเชี่ยวชาญในวงการกฎหมายมาโดยตลอด 
ตั้งแต่นิติกรประจำตัวผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลสูง และ
พนักงานอัยการกลาง กระทรวงยุติธรรม  

 

17. นางเด ็บ ฮาแลนด์ (Deb Haaland) ว ่าที่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย  (US Secretary of 
Interior) 

นางฮาแลนด์ เป็นสมาชิกผู ้แทนราษฎรจากรัฐนิวเม็กซิโก 
ปัจจุบันอายุ 60 ปี นางฮาแลนด์จะเป็นชาวอเมริกันพื้นเมือง 
(Native American) คนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
ท ี ่ ได้ดำรงตำแหน่งระด ับร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงมหาดไทย 

  

18. นางจีนา ไรมอนโด (Gina Raimondo)  ว่าที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (US Secretary of 
Commerce) 

ผู ้ว ่าการรัฐหญิงคนแรกของโรดไอร ์แลนด์ และเคยเป็น
เหรัญญิกแห่งรัฐ จบการศึกษาด้านกฎหมายและเป็นผู้ร่วม
ก่อตั ้งบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ ่งก ่อนเข้ามามีบทบาททาง
การเมือง 
 
 

19. นายมาร์ตี้ วอลช์ (Marty Walsh) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (US Secretary of Labor) 

อดีตนายกเทศมนตรีแห่งนครบอสตัน 2 สมัย และมีประสบการณ์
ทำงานที ่ผ ูกพ ันด ้านแรงงานตั ้ งแต ่ก ่อนลงสมัครเล ือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี โดยเป็นประธานกลุ่มแรงงานท้องถิ่น 223 ใน
นครบอสตัน และเป็นประธานสหภาพแรงงานก่อสร้างระดับ
ภูมิภาคซึ่งมีสมาชิกกลุ่มแรงงานท้องถิ่น 20 กลุ่ม ในนครบอสตัน  
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20. นางเจนนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม (Jennifer Granholm) ว่าที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (US 
Secretary of Energy) 

ผู้ว่าการรัฐหญิงคนแรกของมิชิแกน และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 
2546 - 2554 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความเห็น
ด้านการเมืองให้กับสำนักข่าว CNN ตั้งแต่มกราคม 2560 และมี
ความเชี่ยวชาญงานกฎหมายทั้งจากวุฒิการศึกษารวมทั้งการเป็น
เสมียนผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขต 6 ผู้ช่วยอัยการสหรัฐสำหรับ
เขต 8 มิชิแกน อัยการสูงสุดของมิชิแกน ผลงานโดดเด่นระหว่าง

การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี คือ การผลักดันกฎระเบียบที่ระบุให้ภายในปี 2558 พลังงานร้อยละ 10 ของ
รัฐมิชิแกนต้องมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์และลม  

21. ดร. มิเกล คาร์โดนา (Dr. Miguel Cardona) ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (US Secretary 
of Education) 

อดีตกรรมาธิการด้านการศึกษาของมลรัฐคอนเนกติกัต และมี
ประสบการณ์ทำงานในแวดวงการศึกษาระดับปฐมวัย  ทั้งนี้ 
หากได้รับอนุมัติจากวุฒิสภา นายคาร์โดนาผู้ซึ ่งบิดามารดา
อพยพมาจากเปอร์โตริโก จะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายลาตินคน
ที่สองที่ไดเ้ป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

22. นายไมเค ิล เรแกน (Michael Regan) ว ่าที่ผ ู ้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ ่งแวดล ้อม (EPA - 
Environmental Protection Agency)  

นายเรแกนจะเป็นชายผิวดำคนแรกที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน EPA ทั้งนี้ นายเรแกนเคยทำงานในหน่วยงานบริหาร
ของคลินตันและจอร์จดับเบิลยู บุช ก่อนทีจ่ะดำรงตำแหน่งอธิบดี
กรมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาในปี 2017   
ซ ึ ่งร ับผ ิดชอบเก ี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ          
เถ้าถ่านหิน และปัญหาความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
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บทวิเคราะห์และข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

ภาพรวม  
คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีไบเดนนอกจากจะมีความหลากหลายทางด้านเพศ เชื้อชาติ และ

อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแล้ว รัฐมนตรีหลายคนยังมีประวัติการทำงานที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเคยดำรงตำแหน่งหรือจะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรกเป็นประวัติการณ์ของตำแหน่งนั้นๆ 
อาทิ  

• นางแกรนโฮล์ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นผู ้ว ่ารัฐ
มิชิแกนเมื่อปี พ.ศ. 2550   

• พลเอก ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นคนเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน
คนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการกองทัพบกของสหรัฐฯ  

• นางเด็บ ฮาแลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองคนแรก
ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ได้ดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรี  

• นายพีต บูติเจิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ทั้งนี้ ความหลากหลายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายและแถลงการณ์ของ   
นายไบเดนที่กล่าวในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2564 ในอันที่จะเป็นรัฐบาลของชาวอเมริกันทุกคน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ และอายุ เพื่อให้สหรัฐฯ มีเอกภาพ   
ที่แท้จริง 

• นายไบเดนมีมุมมองการปฏิบัติงานโน้มเอียงไปที่ความเสมอภาคทางเพศ อันจะเห็นได้
จากที่ให้โอกาสผู้หญิงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของตน ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติก็จะทำให้รัฐมนตรี
หญิงในคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีจำนวนมากที่สุดในช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ผ่านมาถึง     
6 คน  

• นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งและ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่โดยที่ยังไม่มีรัฐมนตรีตำแหน่งใดในคณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระบวนการนัดหมายการประชุมพิจารณาที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำของวันที่ 20 มกราคม 2564 
ภายหลังพิธีสาบานตน วุฒิสภาได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเป็นตำแหน่งแรกของคณะรัฐมนตรี
และผู้บริหารระดับสูงภายใต้รัฐบาลนายไบเดน 

• ในวันเดียวกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี นายไบเดน ได้ลงนามในคำสั่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ (Executive Order) บันทึกข้อตกลงและคำสั ่งสำหรับหน่วยงานรัฐต่างๆ รวม  17 ฉบับ           
โดยก้าวแรกมุ่งไปยังประเด็นการระบาดของโควิด-19 และยกเลิกนโยบายสำคัญที่เป็นผลมาจากรัฐบาลนายทรัมป์ 
อาท ิ

− กำหนดให้สวมหน้ากากในสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการระบาด
ของโควิด-19 และจัดตั้งผู้ประสานงานกรณีโรคไวรัสดังกล่าวเพื่อกำกับการดำเนินงานของทำเนียบขาวในการกระจาย
วัคซีนและเวชภัณฑ์ 

− ยกเลิกการดำเนินงานตามนโยบายประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะถอนตัวจากความตกลง
นานาชาติต่างๆ และเริ่มกระบวนการเริ่มกระบวนการกลับเข้าร่วมความตกลงปารีสอีกครั้ง พร้อมทั้งระงับการตัดสินใจ



10 

 

ออกจากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก โดยมอบหมายให้ ดร.แอนโทนี เฟาซี เป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสหรัฐ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ) 

− แผนการปฏิบัติงานของนายไบเดนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ซึ่งจะเป็น
การทำงานเต็มวันครั้งแรกในทำเนียบขาว จะมุ่งเน้นที่ประเด็นปัญหาการระบาดของโควิด-19 สำหรับในวันศุกร์ที่     
22 มกราคม 2564 จะเป็นการผลักดันการแก้ไขบรรเทาด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สัปดาห์ถัดไปจะเป็นการทำงาน
ภายใต้หัวข้อ “Buy American” หรือ การเน้นจับจ่ายบริโภคสินค้าและบริการจากบริษัทสหรัฐ ประเด็นความเท่า
เทียมกันและผลักดันให้ลดจำนวนทัณฑ์สถานเอกชน ประเด็นสภาพอากาศโดยออกระเบียบกำหนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประธานาธิบดีว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศขึ้นอีกครั้ง ประเด็นสวัสดิการสุขภาพ ประเด็นผู้อพยพ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ จะเน้นที่ประเด็น 
"Restoring America's Place in the World" หรือ การเรียกคืนความเชื่อมันและสถานะของสหรัฐฯ ในเวทีโลก  

ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องจากการแต่งตั้งนายทอม วิลแซก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 

ในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ นับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับกรณีของผู้ที่เคยดำรง
ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใดจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมในคณะรัฐมนตรีอีกชุดหนึ่ง หากแต่นายทอม วิลแซก 
ได้รับความไว้วางใจจากนายไบเดนให้กลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อีกครั้ง ด้วยพิจารณา
แล้วว่า เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่อยู่ระหว่างกลุ่ม ล็อบบี้ยิสต์หัวเก่าที่สนับสนุนนโยบายเกษตรเดิมๆ และ           
ล็อบบี้ยิสต์สมัยใหม่ที่ต้องการปฏิรูปให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณมากขึ้นสำหรับต่อสู้ความหิวโหย
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อีกทั้ง นายวิลแซกยังมีประสบการณ์การดำรงตำแหน่งนี้ถึง 8 ปี ในช่วงรัฐบาล     
โอบามาแล้ว นโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมายังเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี ้ อาทิ           
การดำเนินนโยบายการเป็นหุ ้นส่วน (Partnership) กับเกษตรกร โดยคิดค้นเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น        
ความพยายามลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเกษตรโดยนำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Energy) และ
พลังงานชีวมวลมาใช้ในกระบวนการผลิต การส่งออกสินค้าเกษตรโดยเน้นขยายตลาดผ่านความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับการปฏิรูปการเกษตร  

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมการเกษตรบางกลุ่มแสดง
ข้อกังวลต่อการเสนอชื่อนายวิลแซกในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าที่ผ่านมานายวิลแซกมักจะเน้นการดำเนินงานเกี่ยวกับ
บริษัทด้านการเกษตรยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ แทนกลุ่มเกษตรกรอเมริกันผู้มีรายได้น้อย กระทั่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ยัง
มีบทบาทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การเป็นประธานฝ่ายบริหารให้กับคณะกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์นม       
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมนมของสหรัฐฯ 

เมื ่อพิจารณาจากนโยบายและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของนายวิลแซกข้างต้น ทำให้คาดว่า           
ในรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีไบเดน จะให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมกับภาคการเกษตร การมีส่วน
ร่วมระหว่างภาคการผลิตกับรัฐเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
รายได้น้อยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งเป็นนโยบายที่นายไบเดนได้หาเสียงไว้ แต่ก็ยังคงมุ่งเน้นกระตุ้นการเพ่ิม
ตลาดต่างประเทศให้กับสินค้าเกษตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ทีม่ีความเข้มแข็งและฐานเสียงสำคัญ อีกทั้งนายวิลแซกก็มีความใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 



President Joe Biden took 17 executive actions on Day One 

On his first day in office, Biden issued 17 executive orders, presidential memoranda and agency directives, from directing th e Covid-19 pandemic 
response to canceling the Keystone XL pipeline. Nine of the 17 actions directly reverse former President Donald Trump's policies. 

Topic Reversal Summary 

Coronavirus No Launches a "100 Days Masking Challenge" asking Americans to wear masks 
for 100 days. Requires masks and physical distancing in federal buildings, on 
federal lands and by government contractors, and urges states and local 
governments to do the same. 

Coronavirus Yes Stops the United States' withdrawal from the World Health 
Organization, with Dr. Anthony Fauci becoming the head of the 
delegation to the WHO 

Coronavirus No Creates the position of Covid-19 Response Coordinator, reporting directly to 
Biden and managing efforts to produce and distribute vaccines and medical 
equipment 

เอกสารแนบ 
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Topic Reversal Summary 

Economy No Extends the existing nationwide moratorium on evictions and foreclosures 
until at least March 31 

Economy No Extends the existing pause on student loan payments and interest for 
Americans with federal student loans until at least September 30 

Environment Yes Rejoins the Paris climate accord, a process that will take 30 days 

Environment Yes Cancels the Keystone XL pipeline and directs agencies to review and 
reverse more than 100 Trump actions on the environment 

Equity Yes Rescinds the Trump administration's 1776 Commission, directs agencies 
to review their actions to ensure racial equity 

Equity No Prevents workplace discrimination on the basis of sexual orientation or 
gender identity 
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Topic Reversal Summary 

Census Yes Requires non-citizens to be included in the Census and apportionment 
of congressional representatives 

Immigration No Fortifies DACA after Trump's efforts to undo protections for undocumented 
people brought into the country as children 

Immigration Yes Reverses the Trump administration's restrictions on US entry for 
passport holders from seven Muslim-majority countries 

Immigration Yes Undoes Trump's expansion of immigration enforcement within the 
United States 

Immigration Yes Halts construction of the border wall by terminating the national 
emergency declaration used to fund it 

Immigration No Extends deferrals of deportation and work authorizations for Liberians with 
a safe haven in the United States until June 30, 2022 
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Topic Reversal Summary 

Ethics No Requires executive branch appointees to sign an ethics pledge barring them 
from acting in personal interest and requiring them to uphold the 
independence of the Department of Justice 

Regulation Yes Directs OMB director to develop recommendations to modernize 
regulatory review and undoes Trump's regulatory approval process 

 
 ที่มา: https://www.cnn.com/ 

 

 


