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เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๖ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดี
สหรฐัฯ ได้แถลงนโยบายประจ าปี (State of the Union) ในวาระ
ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ โดยรัฐบาลของนายโอบามา
จะให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจบนรากฐาน ๔ สาขา คือ อุตสาหกรรม พลังงาน 
การพฒันาทกัษะของแรงงานและการศกึษา และการคงไว้ซึ่งคุณค่า
ที่เชื่อมโยงคนทั้งชาติไว้ด้วยกัน ด้วยการให้ความส าคัญสูงสุดใน
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการสร้างงานให้กับประชาชน 
รายละเอยีดของนโยบายทีส่ าคญัๆ มดัีงนี ้

นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ: สหรัฐฯ ต้องการส่งเสริม
การค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ต้องอาศัยการเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้เป็นสองเท่าภายในปี ค.ศ. 
๒๐๑๔ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานและส่งเสริมตลาดใน
เอเซียโดยเจรจาข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership) และเร่งการ
เจรจาหุ้นส่วนการลงทุนและการค้าแห่งแอตแลนติก (Trans-
Atlantic Trade and Investment Partnership) ร่ ว ม กั บ
สหภาพยุโรปเพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมและเสรีเพื่อให้สหรัฐฯ 
มีการสร้างงาน ส าหรับความตกลงที่สหรัฐฯ ลงนามกับอินเดีย
และกับจีนได้เพิ่มการจ้างงานมากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ ต าแหน่ง และ
ความตกลงเขตการค้าเสรีที่สหรัฐฯ ลงนามกับเกาหลีใต้ก็น ามาซึ่ง
การจ้างงานเพิ่มข้ึน ๗๐,๐๐๐ ต าแหน่ง รวมถึง การปรับปรุง
กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติงานและกฎหมายที่ส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิงในการได้รับเงินเดือนจากการท างานที่
เท่ากันซึ่งทั้งหมดจะท าให้ค่าจ้างข้ันต่ าเพิ่มมากข้ึน 
 นโยบายการปฏิรูปภาษี: จะช่วยลดการขาดดุลงบประมาณ
โดยจะเก็บอัตราภาษีที่ต่ าส าหรับธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมที่
สร้างงานในสหรัฐฯ และธุรกิจขนาดเล็ก ประกาศยกเลิกการขอ
ลดหย่อนภาษีส าหรับบริษัทที่ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศจน

สง่ผลให้มีการจ้างงานน้อยลง สหรัฐฯ ต้องการเก็บภาษีจากก าไรที่
บรษิทันัน้ ๆ ได้จากการประกอบการนอกสหรฐัฯ สว่นบรษิทัทีย้่ายฐาน
การผลติกลบัคนืสูส่หรฐัฯ กจ็ะได้รบัเป็นเครดิตเพือ่ขอรบัเงนิภาษคีนื 
 นโยบายการตัดลดงบประมาณโดยอัตโนมัติ: การแก้ปัญหา
ด้านงบประมาณหากไม่มีข้อสรุปจะเกิดการตัดงบประมาณโดย
อตัโนมติัราว ๑ ลา้นลา้นดอลลาร ์ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ ซึง่จะกระทบต่อ
การป้องกนัประเทศ การศกึษา พลงังานและการวจิยัทางการแพทย์ 
ท าให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและมีคนตกงานจ านวนมาก รัฐบาลเสนอ
หลกัการให้เศรษฐกจิเติบโตด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการขาดดุล
กับการลดการขาดดุล การตัดลดรายจา่ยควบคูก่บัการหารายได้เพิ่ม
และการปฏริปูระบบประกนัสขุภาพเพือ่ประหยัดงบประมาณ 
 นโยบายต่างประเทศ: เชน่ นโยบายต่อภมูภิาคเอเชยี สหรัฐฯ 
ใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของความสัมพันธ์กับ
พันธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชีย โดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่กับ
หลายๆ ประเทศ เชน่ อนิเดีย และผลกัดันการลงนามในความตกลง
เขตการคา้เสรทีีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งงานให้กบัประชาชนสหรัฐฯ เช่น 
การลงนามในความตกลงเขตการคา้เสรรีะหวา่งสหรฐัฯ กบัเกาหลใีต้ 
และการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่น ๆ เช่น ปานามาและ
โคลอมเบีย รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส าหรับ
นโยบายต่อจนี สหรัฐฯ จะเจรจาจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีและ
การพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาเทคโนโลยีกบัจนี 
 นโยบายการศึกษา: สหรัฐฯ ต้องการเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ระดับอนบุาลให้มคีวามเทา่เทยีมกนัทัง้ประเทศ เพือ่กระตุ้นให้เด็กมี
การศกึษามากข้ึนและส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมปลายพร้อมที่
จะท างานได้เลยเพื่อตอบรับตลาดแรงงานฝีมือ โดยการปฏิรูป
พระราชบัญญัติการศึกษาระดับสูง (Higher Education Act) เพื่อ
ช่วยให้ชนชั้นกลางเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมที่ตรงกับงาน
มากข้ึน เนน้การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นสูงๆ เพื่อให้มีงานท า 
รฐับาลต้องการปรบัโครงสรา้งการศกึษาระดับมธัยมปลาย 

นโยบายประจ าปี (State of the Union) ของนายบารัค โอบามา ในวาระด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ จะให้
ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก โดยเตรียมถอนทหารสหรัฐฯ จากอัฟกานิสถานจ านวน ๓๓,๐๐๐ นาย เพื่อเตรียม
ยุติภารกิจทางทหารในอัฟกานิสถานในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามต่างๆ เตรียมเปิดเจรจาการค้าเสรีอย่างเป็น
ทางการกับสหภาพยุโรปและเอเชียเพื่อหวังสร้างเขตเศรษฐกิจเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก.....  

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์       ฉบบัที่  ๒๒/๕๖     ๑๑ - ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๖ 

นโยบำยบริหำรประเทศสมัยที่ 2 ของประธำนำธิบดีบำรัค โอบำมำ 
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ของสหรัฐฯ และให้ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนที่มีความร่วมมือกับ
วิทยาลัยและผู้ประกอบการเพื่อสร้างห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วศิวกรรม และคณิตศาสตร ์ 
 นโยบายการยุติความรุนแรงจากอาวุธปืน: สหรัฐฯ ได้ออก
มาตรการเกีย่วกบัอาวธุปืนหรอืการลดความรนุแรงทีเ่กีย่วข้องกบัอาวธุ
ปืนโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ๑) ป้องกนัไมใ่ห้อาวธุปืนถึงมอืบุคคลทีไ่ม่
สมควรครอบครองปืน ๒) ป้องกนัไมใ่ห้มอีาวธุสงครามอยู่ในทอ้งถนน 
๓) ยกระดับความปลอดภยัของโรงเรยีนและปรบัปรงุบรกิารทางด้าน
สขุภาพจติให้ดีข้ึน 
 นโยบายการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมือง:  การปฏิรูป
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจะแก้ปัญหาระบบการเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมายเพื่อลดเวลาการรอและลดข้ันตอนทางธุรการเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้อพยพผิดกฎหมายได้รับสัญชาติอเมริกันภายในเวลา
ไมก่ีเ่ดือนและยังหมายถึงความม่ันคงชายแดนทีเ่ข้มแข็งข้ึน 
 นโยบายการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: การ
เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คลื่นความร้อน 
ความแห้งแลง้ ไฟป่า และน้ าทว่มทีเ่กดิข้ึนถ่ีและทวคีวามรนุแรงเพิม่
มากข้ึนเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการลดมลภาวะและการหาแหล่ง
พลงังานอืน่ทีย่ั่งยืน เชน่ พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ รวมถึง
การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีเพือ่การขนสง่ทีไ่มใ่ชน้้ ามนั 
 นโยบายความมั่นคงไซเบอร์: สงครามไซเบอร์เริ่มเป็นภัย
คุกคามต่อสหรัฐฯ มากข้ึน โดยสหรัฐฯ มีความพยายามที่จะรับมือ
กับภัยคุกคามใหม่นี้ เช่น การเพิ่มจ านวนบุคลากรใน “กองก าลัง  
ไซเบอร”์ ของเพนตากอนจาก ๙๐๐ เป็น ๔,๐๐๐ ต าแหนง่ และลง
นามค าสัง่ประธานาธิบดีในประเด็นเรื่องการพัฒนาความปลอดภัย
ไซเบอรข์องโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัของประเทศซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ โดยกระทรวงความมั่นคง
แห่งมาตุภูมิ  อัยการสูงสุด และส านักข่าวกรองแห่งชาติต้องสร้าง
ระบบการรายงานสถานการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ระบุ
ความเสีย่งหรอืจดุเสีย่งทีจ่ะโดนโจมตี 

นโยบายทางทหารของสหรัฐฯ: ได้แก่ การน าทหารสหรัฐฯ 
กลับบ้าน การเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามต่างๆ การแก้ปัญหา
ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ปัญหานิวเคลียร์อิหร่านและ
การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ รวมถึงบ ารุงรักษา
กองทัพให้เป็นหน่วยรบที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลก โดย
สหรัฐฯ ได้ลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารใหม่ๆ  
เพื่อลดการสูญเสียก าลังพล ซึ่งนโยบายทางทหารของสหรัฐฯ 
ประกอบด้วย ๑) การเสร็จสิ้นภารกิจในอัฟกานิสถานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการโจมตีกลุ่มอัลกออิดะห์ โดยอเมริกาจะเริ่มน า
ทหารจ านวน ๓๓,๐๐๐ คนกลับบ้าน ในปี ค .ศ.๒๐๑๓           
๒) สหรัฐฯ ต้องการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้านการแพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้กรอบ New START treaty และการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ NATO ผ่านการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับพันธมิตรของสหรัฐฯ ในยุโรปในมิติต่าง ๆ ต้ังแต่การ
ต่อต้านการก่อการร้ายไปจนถึงการป้องกันประเทศจากขีปนาวุธ 
๓) สหรัฐฯ ต้องการให้อิหร่านตระหนักว่าการแก้ปัญหาทางการ
ทูตควรมีมากข้ึนเพราะสหรัฐฯ จะท าทุกอย่างเพื่อป้องกันอาวุธ
นิวเคลียร์ ๔) ประเด็นเกาหลีเหนือ สหรัฐฯ ต้องการหยุดย้ังการ
แพร่กระจายอาวุธที่เป็นอันตรายร้ายแรงและการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนอืโดยยืนเคียงข้างเกาหลใีต้ในการผลักดัน
ให้เกาหลีเหนือยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ๕) การต่อต้าน
การก่อการร้ายในประเทศต่างๆ อาทิ ซูดาน ตูนิเซีย เยเมน ลิเบีย 
มาลี และโซมาเลีย สหรัฐฯ ต้องการปรับปรุงกฎหมายและกรอบ
แนวคิดการด าเนินงานตามนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธ
ท าลายลา้งสงู 
ควำมลงทำ้ย 
 นโยบายการบรหิารประเทศสมยัที ่๒ ของนายบารคั โอบามา 
ให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมเปิด
เจรจาการค้าเสรีอย่างเป็นทางการกับสหภาพยุโรปเพื่อสร้างเขต
เศรษฐกิจเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า 
สร้างแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ ๑๕ แห่งทั่วประเทศ เร่งปรับลด
งบประมาณขาดดุล และเพิ่มเงินภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย เร่งสร้าง
การยกระดับสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน รวมถึงด าเนินการตามนโยบาย
เกบ็เพิ่มภาษีกลุ่มนักลงทุนที่ร่ ารวยทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับ
นโยบายทางทหาร ประกอบด้วย การเตรยีมถอนทหารสหรัฐฯ จาก
อัฟกานิสถาน ๓๓,๐๐๐ นาย เพื่อเตรียมยุติภารกิจทางทหารใน
อัฟกานิสถานทั้งหมดภายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๕๗ และเพิ่มศักยภาพ
ระบบขีปนาวธุป้องกนัตนเองให้ดีย่ิงข้ึน 
 ส าหรับการเปิดการค้าเสรีเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดช่องให้สหรัฐฯ ใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบในเรื่องเทคโนโลยีของตนโดยไม่ได้
ค านึงว่าการค้าเสรีต้องมีความเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการ
เป็นมหาอ านาจโลกที่ได้ประโยชน์สูงสุดและมีข้อก าหนดให้ทุก
ประเทศที่เข้าร่วมต้องท าตามคือ การเข้าไปอยู่ในข้อตกลงหลายๆ 
เรื่อง ซึ่งในหลายข้อตกลงประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีจึงอาจ
เป็นผลเสียต่อไทยในอนาคต 
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