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ขอมูลทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกา  
(The United States of America) 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีภูมิประเทศทางทิศเหนือติดกับ 
ประเทศแคนาดา สวนทางทิศตะวันออกติดกับชายฝงมหาสมุทร
แอตแลนติก และทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟก สวนทิศใต   
ติดกับประเทศเม็กซิโกและอาวเม็กซิโก โดยประเทศสหรัฐอเมริกามี
ขนาดพ้ืนที่กวา 1.9 พันลานเอเคอร ประกอบดวยหมูเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟกตอนกลาง สหรัฐอเมริกามีพ้ืนที่ขนาดใหญเปน
อันดับ 3 หรือ 4 ของโลก มียอดเขาแมกคินลียเปนยอดเขาท่ีสูงที่สุด
ในประเทศและในทวีปอเมริกาเหนือ ตามหมูเกาะอเล็กซานเดอร
และหมู เกาะอลู เตียนในรัฐอลาสกายังมีภู เขาไฟที่ ยั งปะทุ              
อยูโดยทั่วไป รวมทั้งหมูเกาะภูเขาไฟในรัฐฮาวายอีกดวย 

นอกจากน้ียังมีแมน้ํามิสซิสซิปป - มิสซูรี เปนแมน้ําที่มี  
ความยาวเปนอันดับสี่ของโลก ซึ่งไหลจากตอนเหนือลงไปสูตอนใต 
ผานใจกลางของประเทศ มีทุงหญาแพรรีที่มีความอุดมสมบูรณ    
และมีเทือกเขาร็อกกี้วางตัวในแนวเหนือ - ใตของประเทศถัด
ออกไปทางตะวันตก เปนหินและมีทะเลทรายโมฮาวี สวนทิวเขา
เซียรราเนวาดาและทิวเขาคัสเขดนั้นมีความยาวจนเกือบถึงฝงทะเล
แปซิฟก 
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การแบงภูมิภาค 

1 .  New England ป ร ะ ก อ บ ด ว ย รั ฐ  Maine, New 
Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode 
Island 

2. The Middle Atlantic ประกอบดวยรัฐ New York,         
New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland 

3. The South ประกอบดวยรัฐ Virginia, West Virginia, 
Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, 
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana
และพ้ืนที่บางส วนของรัฐ Missouri, Oklahoma และ Texas       
ฝงตะวันออก 
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4. The Midwest ประกอบดวยรัฐ Ohio, Michigan, 
Indiana, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Iowa, North Dakota, 
South Dakota, Nebraska, Kansas, และพื้นที่บางสวนของรัฐ 
Missouri และ Colorado 

5. The Southwest ประกอบดวยรัฐ Texas ฝงตะวันตก    
ตอนใตของรัฐ Oklahoma, New Mexico, Arizona, Nevada และ 
California ตอนใต 

6. The West ประกอบดวยรัฐ Colorado ฝงตะวันตก, 
Wyoming, Montana, Utah, California, Idaho, Oregon, 
Washington, Nevada ฝงเหนือ, Alaska และ Hawaii 
 
การแบงเขตการปกครอง 
 สหรัฐอเมริกามีการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบ
ไปดวย 50 รัฐ และอีกหนึ่งเขตของการปกครองกลางมี 48 รัฐ     
เขตปกครองกลางอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สวนรูปแบบ การปกครอง
เปนแบบสหพันธรัฐ ซึ่งมีการแบงอํานาจออกเปน 3 ฝาย อยูภายใต
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยแตละฝายไดรับเลือกในลักษณะที่
แตกตางกันออกไป จึงมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและ
กัน ประกอบดวยพรรคการเมืองใหญ 2 พรรค คือ พรรครีพับลิกัน 
และพรรคเดโมแครต 

ฝายบริหารมีประธานาธิบดีเปนประมุขและเปนหัวหนา
รั ฐบาล โดยไดรับ เลือกจากการเลือกตั้ งทั่ ว ไปร วมกับรอง
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ประธานาธิบดีทุก 4 ป ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งผาน   
คณะผูเลือกตั้ง และดํารงตําแหนงไมเกิน 2 สมัย สมัยละ 4 ป              
ซึ่งประธานาธิบดีจะเปนผูรางรัฐบัญญัติตอรัฐสภา และทําหนาที่   
เปนผูบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งเปนผูทําสนธิสัญญาตางๆ     
และแต งตั้ งผู พิพากษาเอกอัครราชทูตและตําแหน งต า ง ๆ           
ของฝายบริหารตั้งแตระดับรองผูชวยรัฐมนตรีอีกดวย 
 
ประชากรและวัฒนธรรม 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่รวมของประชาชน ซ่ึงสืบ    
เชื้อสายมาจากชนชาติตางๆ ที่อพยพเขาไปตั้งรกรากในแผนดินใหม
ที่มีชาวอินเดียนแดงหลายเผาอาศัยอยู  นับเปนชนกลุมที่อาศัย      
ในภูมิภาคนี้ เปนเวลานับหมื่นป  สําหรับประชาชนชาวยุโ รป        
และแอฟริกา อพยพมาอยู ในประเทศน้ีประมาณ 500 ป               
ชนกลุ ม แ รกที่ อพยพ เ ข า ป ร ะ เท ศ  คื อ  ช า ว อั ง กฤษแ ล ะ                   
ชาวเนเธอรแลนด ตอมามีชาติอ่ืนๆ ที่อพยพเขามา ไดแก ลาติน
อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ปจจุบันกลุมผิวขาวนี้มีประมาณ 
77% ของประชากรท้ังประเทศมีคนผิวดําซึ่งมาจากแอฟริกา         
ในฐานะทาส และไดรับอิสระในการประกาศเลิกทาสในป             
ค.ศ. 1963 ขณะนี้มีอยูประมาณ 11% ของประชากรทั้งประเทศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนแหลงรวมของหลาย
วัฒนธรรม ซึ่งจะมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ  ประเพณี 
และคานิยมตางๆ นอกเหนือจากคนอเมริกันโดยกําเนิด  และ      
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ชาวพ้ืนเมืองฮาวายที่มีคอนขางนอย วัฒนธรรมของชาวอเมริกันมา
จากขนบธรรมเนียมประเพณีของผูอพยพชาวยุโรป ประเพณีที่ถูก
นํามาโดยพวกทาสจากแอฟริกา ซึ่งผูอพยพและลูกหลานยังคงรักษา      
ไวซึ่งลักษณะทางวัฒนธรรมที่โดดเดน ทําใหสหรัฐอเมริกาไมมี     
การกําหนดภาษาและศาสนาประจําชาติ แตภาษาอังกฤษเปนภาษา
ทีใ่ชกันมากที่สุด 

วัฒนธรรมที่นี่มีความแตกตางกับวัฒนธรรมเอเชียมาก     
ซึ่งการปรับตัวสําหรับผูที่ เดินทางไปตางประเทศเปนครั้งแรก      
ควรหาโอกาสพูดคุยกับคนท่ีเคยใชชีวิตอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา          
เ พ่ื อ สอบถา มข อ มู ล ที่ จํ า เ ป น ต อ ก า ร ใ ช ชี วิ ต ใ น เบื้ อ ง ต น              
เพราะสหรัฐอเมริกาเปนดินแดนที่ผูคนมากมายจากท่ัวทุกมุมโลก 
เดินทางมาใชชีวิตและแสวงหาประสบการณ ทําใหวัฒนธรรมของ
ที่นี่มีความหลากหลายมาก 

วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและสําคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีทั้งกีฬา ดนตรีและศิลปะ กีฬาอยางอเมริกันฟุตบอล บาสเก็ตบอล 
เบสบอล และไอซฮอกกี้ ซึ่งเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมอยางมาก    
ในสหรัฐอเมริกา และที่นี่ยังมีตลาดเพลงท่ีใหญเปนอันดับสอง     
ของโลกอีกดวย 
 
ภาษา 
 สหรัฐอเมริกาไมมีการกําหนดภาษาประจําชาติ แตในทาง
ปฏิบัติภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชกันมากท่ีสุดในประเทศ ในบางรัฐ
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ไดมีการกําหนดภาษาทางการของรัฐ นอกจากน้ีภาษาท่ีมีใชกันมาก
ในสหรัฐอเมริกามากกวาหนึ่งลานคน ไดแก  

1. ภาษาสเปน 
2. ภาษาจีน 
3. ภาษาฝรั่งเศส 
4. ภาษาตากาล็อก 
5. ภาษาเวียดนาม 
6. ภาษาเยอรมัน 

 สืบเนื่องจากการท่ีประชากรสวนใหญในสหรัฐอเมริกา     
ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหนักศึกษา
ตางชาติสนใจเลือกที่จะมาเรียนตอสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกๆ 
นอกเหนือจากขอดี อ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการเปนชาติผูนําของโลก         
ในยุคปจจุบันนี้ดวย 
 
ศาสนา 
 ในสหรัฐอเมริกาไมมีการกําหนดศาสนาประจําชาติ      
อยางเปนทางการ อยางไรก็ตามจากการสํารวจเรื่องศาสนา           
มีประมาณ 76.7% ของชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต (52% 
นิกายโปรแตสแตนต 24.5% นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอ่ืนอีก 
0.2%) โดยที่เหลือเปนชาวอเมริกันนับถือศาสนาอ่ืนหรือไมนับถือ
ศาสนาใดเลย 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีขนาดใหญ และมีความ

หลากหลายทางภูมิอากาศ ซึ่งทางตะวันออกมีภูมิอากาศตั้งแต
อบอุนชื้น ปลายดานใตสุดของรัฐฟลอริดามีลักษณะภูมิอากาศ   
แบบเขตรอน เชนเดียวกับรัฐฮาวาย นอกจากนี้ยังมีภูมิอากาศ   
แบบเมดิเตอรเรเนียนตามฝงทะเลแคลิฟอรเนีย มีภูมิอากาศแบบ   
ที่สูงและแหงแลงในเกรตเบซิน และมีภูมิอากาศแบบมหาสมุทร         
ในรัฐออริกอน โดยพ้ืนที่สวนใหญของรัฐอะลาสกามีภูมิอากาศ   
แบบข้ัวโลก ทําใหรัฐที่อยูติดกับอาวเม็กซิโกมักจะมีสภาพอากาศ
แบบสุดขั้ว โดยมีเฮอรริเคนเกิดข้ึนบอยครั้ง ซึ่งอเมริกายังเปน
ประเทศท่ีเกิดทอรนาโดบอยท่ีสุดในโลก สวนลักษณะภูมิอากาศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 4 ฤดู โดยอุณหภูมิในแตละรัฐ   
จะแตกตางกันออกไป คือ 

 
ชวงเวลา ฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย (��C) 

มีนาคม - พฤษภาคม ใบไมผลิ 9 ถึง 23 
มิถุนายน - สิงหาคม รอน 20 ถึง 34 
กันยายน - พฤศจิกายน ใบไมรวง 7 ถึง 25 
ธันวาคม - กุมภาพันธ หนาว - 12 ถึง - 8 
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การแบงเขตเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกาแบงความแตกตางของเวลาตามเสนแบงของ
โลก เปน 4 เขตเวลา คือ 

เขต รายละเอียด 
ภาคตะวันออก 
(Eastern) 

เวลาชากวาประเทศไทย 12 ชั่วโมง แตในชวงเดือน
มีนาคม - เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาเร็วขึ้น  
1 ชั่วโมงเรียกวา Daylight Saving Time ทําใหเวลา
ชากวาประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเปน 13 ชั่วโมง เมืองที่อยู
ในเขตน้ี  ไดแก  Boston, New York, Washington 
D.C., Miami and Cleveland 

ตอนกลาง  
(Central) 

เวลาชากวาประเทศไทย 13 ชั่ว โมง แตในชวง 
Daylight Saving Time ทําใหเวลาชากวาประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึนเปน 14 ชั่วโมง เมืองที่อยูในเขตนี้ ไดแก 
Chicago, New Orleans 

เขตภูเขา  
(Mountain) 

เวลาชากวาประเทศไทย 14 ชั่วโมง แตในชวง 
Daylight Saving Time ทําใหเวลาชากวาประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึนเปน 15 ชั่วโมง เมืองที่อยูในเขตนี้ ไดแก 
Denver, Phoenix 

เขตมหาสมุทรแปซิฟค 
(Pacific) 

เวลาชากวาประเทศไทย 15 ชั่วโมง  แตในชวง 
Daylight Saving Time ทําใหเวลาชากวาประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึนเปน 16 ชั่วโมง เมืองที่อยูในเขตนี้ ไดแก 
San Francisco, Seattle, Hawaii 
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การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2016  

 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2016     

(พ.ศ.2559) เปนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคร้ังที่  58      

จะมีขึ้นในวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะ

มีสิทธิในการเลือกผูสมัครเปนประธานาธิบดี  ผูซึ่งจะมาเปน

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหมแทนประธานาธิบดี

บารัค โอบามา ท่ีไมสามารถดํารงตําแหนงตอในวาระท่ี 3 ไดตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา 

 

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ. 2016 

การ เ ลือกตั้ งประธานา ธิบดีของสหรัฐอเมริ กา เปน

กระบวนการท่ียาวนานและมีสีสันมาก เปนกระบวนการที่เกี่ยวของ

กับคนอเมริกันทุกคน โดยชาวอเมริกันจะไปลงคะแนนเสียงในวันที่ 

8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เพ่ือเลือกประธานาธิบดี สมาชิกรัฐสภา 

469 คน และเจาหนาที่รัฐอีกหลายพันคนทั่วประเทศ 
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สหรัฐอเมริกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ผูแทนต้ังแตการใหสัตยาบันรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 1788 

กระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ท่ีคอนขางซับซอนและบางครั้งก็ดู

เหมือนจะสับสนนั้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมาเพ่ือประกันวา บุคคลทั้ง

ชายและหญิงทุกคนในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 18 ป หรือ 18 ปขึ้นไป 

จะมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการเลือกต้ังที่เที่ยงธรรม  

และเสรีนั้น ถือเปนหลักสําคัญของประชาธิปไตยไมวารูปแบบใด 

เม่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนก็เทากับไดเลือกผูนําที่จะ

กําหนดอนาคตของสังคมของพวกเขา น่ีจึงเปนคําอธิบายวา ทําไม

การเลือกตั้งจึงเปนการใหอํานาจแกประชาชนสามัญธรรมดา เพราะ

การเลือกตั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสกําหนดนโยบาย        

ในอนาคตของรัฐบาลทางออม ซึ่งเปนการกําหนดอนาคตของตนเอง

นั่นเอง 

ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐมีขั้นตอน         

ที่ยุงยากพอสมควร แมแตชาวอเมริกันบางคนก็ยังขาดความเขาใจ

เมื่อถูกขอใหอธิบายระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดี แตที่แนๆ      

ก็คือคนทุกอาชีพ (ที่สุจริต) มีโอกาสไดเปนประธานาธิบดี เชน 

นายแบบ - เจอรรัลด ฟอรด คนเก็บขยะ - ลินดอน จอหนสัน         
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นักธรณีวิทยา - เฮอรเบิรต ฮูเวอร คนงานบนเรือเฟอรรี - เจมส 

การฟลด นักสํารวจ - จอรจ วอชิงตัน นักแสดง - โดนัลด เรแกน 

และแมกระทั่งชาวไรชาวนา เชน มิลเลิรด ฟลมอร , อับราฮัม 

ลินคอลน, ยูลิซิส เอส แกรนท, เบนจามิน แฮริสัน, วอรเรน ฮารดิง 

แคลวิน คูลลิดจ , แฮรรี ทรูแมน และจิมมี คารเตอร ก็มีโอกาส    

เปนประธานาธิบดี 

 

คุณสมบัติของผูสมัครประธานาธิบดี  

รัฐธรรมนูญกําหนดไววา ตองอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับ

สัญชาติอเมริกันโดยกําเนิด อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกามาไมนอยกวา 

14 ป ไมเคยเปนประธานาธิบดีมาแลว 2 สมัย ข้ันตอนการหยั่งเสียง 

ปจจุบันมี 3 วิธี คือ 

1. อาจไดจากวิธีการแบบ Primary ซึ่งหมายถึง การจัดการ

เลือกตั้งขั้นตนขึ้นในรัฐ 

2. แบบ Caucus คือ การประชุมกลุมยอยของสมาชิก

พรรคในแตละระดับตั้งแตหนวยเล็กสุดขึ้นมาเพ่ือเสนอความคิดเห็น 
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3. แบบ State - Covention ที่หมายถึง การประชุมใหญ

ของพรรคในระดับรัฐ เพ่ือคัดเลือกผูที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดเปน

ตัวแทนพรรค 

จาก 1 ใน 3 วิธีขางตน จะทําใหไดผูแทน หรือที่เรียกวา 

Delegates จํานวนหน่ึง เพ่ือเขาสูกระบวนการเลือกจากที่ประชุม

ใหญของพรรค (National Convention) ใหเหลือตัวแทนพรรค

เพียงคนเดียว ถาสามารถเลือกผูแขงขันได ในครั้ งแรกของ           

การประชุมพรรค จะเรียกวา First Ballot Victory 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญกําหนดให 

“วันอังคารหลังวันจันทรแรกของเดือนพฤศจิกายนของปที่มี       

การเลือกต้ัง” (ไมใช อังคารแรกหรืออังคารที่  1 พ.ย.) เปน            

วันลงคะแนนเสียงสําหรับผูที่ไดลงทะเบียนไวแลวในเขตเลือกตั้ง

ของตน ซึ่งครั้งนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 โดย

คุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธิเลือกตั้งก็คือ มีอายุครบ 18 ป

บริบูรณข้ึนไป มีสัญชาติอเมริกัน มีภูมิลําเนาอยูในเขตเลือกตั้งนั้นๆ 

สหรัฐอเมริกาไมมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” 

เหมือนเมืองไทยที่จะดําเนินการเลือกตั้งในทุกระดับมีเพียง กกต. 

(FEC) ท่ีดูแลเฉพาะในเรื่องคาใชจายของผูสมัครเทานั้น การจัดการ
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การเลือกต้ังเปนหนาที่ของทองถิ่น และไมมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ  

ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหโดยอัตโนมัติแบบบานเรา ดังนั้นประชาชน

จะตองลงทะเบียนกอนจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง โดยจะลงทะเบียน      

ในพ้ืนที่ที่ตนพํานักอยู หากยายที่อยูใหมตองลงทะเบียนใหม ซึ่งอาจ

สรางความยุงยากพอสมควร 

ส วนวิ ธี ก า รล งคะแนน เ สี ยงนั้ น  ป จ จุ บั น ใ ช ระบบ

คอมพิวเตอร แตก็ยังใชบัตรกระดาษที่มีการระบายทึบ เพ่ือนําไป

สแกนบันทึกการลงคะแนนเสียงอีกครั้ง หรือบางพ้ืนที่อาจใชเครื่อง 

ดีอารอี (Direct Recording Electronic : DRE) หรือเคร่ืองมือที่มี

จอระบบสัมผัสคลายกับเครื่องกดเงินของธนาคาร 

สําหรับกลยุทธการหาเสียงเลือกต้ังของสหรัฐอเมริกานั้น 

แตกตางกับไทยมาก มีการวางแผนและการเตรียมงานในลักษณะ

คลายการทําการตลาด (Political Marketing) มาชวย  อีกทั้ ง

กฎหมายเลือกตั้งก็ตางกัน สามารถมีมหรสพหรือคอนเสิรตได    

และทําโพล หรือปราศรัยหาเสียงไดจนถึงในวันเลือกตั้ง ทําให

ประชาชนตื่นตัวคอนขางมาก 

ผ ล ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  จ ะมี  2 แ บ บ  เ รี ย ก ว า  Popular 

Vote กับ Electoral Vote เพราะการเลือกตั้ งประธานาธิบดี
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สหรัฐอเมริกานั้นมิใชการเลือกตั้งโดยตรง แตประชาชนจะไปเลือก

ผูแทนของเขา (Popular Vote) เพ่ือไปเลือกตั้งประธานาธิบดี 

(Electoral Vote) อีกทีหน่ึง การเลือกต้ังประธานาธิบดีจึงเปน    

การเลือกตั้งโดยออม คนที่ได เปนประธานาธิบดีจะตองชนะ          

ในส วนของ Electoral Vote โดยคณะผู เลื อกตั้ ง  ( Electoral 

College) จะมีจํานวนเทากับจํานวนผูแทนราษฎรรวมกับจํานวน

วุฒิสมาชิกในรัฐของตน ที่มีอยูในสภาคองเกรสของสหรัฐ 

ประเด็นสําคัญที่ตองเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ งที่ ใช      

คณะผูเลือกตั้งนี้ คือ กติกาที่วาผูชนะไดไปท้ังหมด (Winner -

Take - All) ซึ่งหมายความวา ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสวนมาก

จากประชาชนในรัฐ ก็จะไดคะแนนจากคณะผูเลือกตั้งไปท้ังหมด 

ดังนั้น รัฐท่ีมีจํานวนคณะผูเลือกตั้งมากๆ ก็จะเปนเปาหมายสําคัญ

ของผูสมัคร เชน แคลิฟอรเนีย (55) เท็กซัส (38) นิวยอรก (29) 

ฟลอริดา (29) เพนซิลวาเนีย (20) 

ซึ่ งก็มีหลายครั้ งที่ คนชนะ Popular Vote แต ไปแพ  

Electoral Vote ก็อดเปนประธานาธิบดี เชน แอนดรู แจ็กสัน    

แพตอ จอหน อดัมส, แซมมวล ทิลเดน แพตอ รูเธอฟอรด เฮย    

กริฟเวอร  คลีฟแลนด  แพตอ เบนจามิน แฮริสัน และลาสุด         
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เมื่อ 16 ปที่แลว (ค.ศ. 2000) ก็คือ อัล กอร ก็แพตอ จอรจ ดับเบิล

ยู บุช จนมีเรื่องมีราวไปถึงศาลสูง (Supreme Court) นั่นเอง 

 

การรับตําแหนง  

การรับตําแหนงของประธานาธิบดีคนใหม จะรับตําแหนง

ในวันที่ 20 มกราคม ของปถัดไป โดยประธานาธิบดีคนเกาจะอยูใน

ตําแหนงจนถึงเท่ียงวันของวันที่ 20 มกราคม 

 

การสืบทอดตําแหนงประธานาธิบดี  

ในกรณีที่ประธานาธิบดี ไดขึ้นดํารงตําแหนงไปแลว         

แตตอมาถูกกลาวโทษ ( Impeachment) หรือตาย ผูที่จะสืบ

ตําแหนงตอจากประธานาธิบดีจนหมดสมัย โดยไมตองเลือกต้ังใหม 

คือ รองประธานาธิบดี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงการตางประเทศ  รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ตามลําดับ 
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ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/ 

637340#sthash.I1mtYKSI.dpuf 

https://th.usembassy.gov/th/elections-2016-th/ 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637340 
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สรุปกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

 

 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ประมาณ 1 ป กอนการเลือกต้ัง ผูสมัครรับเลือกตั้งจาก

สองพรรคการเมืองใหญคือ พรรคเดโมแครต และพรรครีพับลิกัน 

จะเริ่มกิจกรรมรณรงคหาเสียง โดยจะตั้งคณะทํางานและเร่ิม       

“ออกเดินทางปราศรัย” ทั่วประเทศเ พ่ือหาเสียงสนับสนุน         

และระดมทุนสําหรับการรณรงคหาเสียง 
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การโตวาที 

ในชวงแรกของการรณรงคหาเสียง ผูสมัครรับเลือกต้ังจาก

ทัง้สองพรรคจะปราศรัยโตวาทีถายทอดสดทางโทรทัศน ในระหวาง

การโตวาที ผูสมัครรับเลือกต้ังแตละคนจะตองตอบคําถามยากๆ 

เกี่ยวกับนโยบายของพวกเขา รวมทั้งตองแกตางจุดยืนของตน      

ในประเด็นและนโยบายตางๆ 

 

การประชุมขั้นตนและการประชุมคอคัส 

การประชุ มขั้ นต น  และการประชุ มคอ คัสซึ่ ง เ ป น            

การลงคะแนนเสียงที่สําคัญเริ่มตนเดือนกุมภาพันธ การประชุมนี้

นํ า ไปสูการเ ลือกตัวแทนซ่ึ งจะไปเข าร วมการประชุ ม ใหญ

ระดับประเทศของพรรครัฐที่ไดรับความสนใจมากคือ ไอโอวา 

นิวแฮมปเชียร เนวาดา และเซาทแคโรไลนา ซึ่งผลการเลือกตัวแทน

ของรัฐเหลานี้มักจะชี้วาใครจะไดรับเสนอชื่อเปนผูสมัครชิงตําแหนง

ประธานาธิบดี 
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ผูรวมหาเสียง 

ราวเดือนกรกฎาคม ผูลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนง

ประธานาธิบดีจะเริ่มประกาศวาใครจะเปน “Running Mate     

หรือ ผูรวมหาเสียง” ซ่ึงคือผูที่จะดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี

หากผูลงสมัครรับเลือกตั้งคนน้ันๆ ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี 

 

การประชุมใหญของพรรคการเมือง 

ในการประชุมใหญระดับประเทศของพรรค ตัวแทนระดับ

รัฐจากการประชุมข้ันตนและการประชุมคอคัสที่ไดรับเลือกจาก

ประชาชนจะใหการ “รับรอง” ผูลงสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดี

ที่พวกเขาชื่นชอบและเมื่อการประชุมใหญสิ้นสุดลง พรรคการเมือง

ก็จะออกประกาศอยางเปนทางการวา พรรคไดเสนอชื่อบุคคลใด

เปนตัวแทนของพรรคลงสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดี 

 

คณะผูเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

คณะผูเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนกระบวนการท่ี 

“ผูเลือกตั้ง” หรือตัวแทนจากแตละรัฐซึ่งจะมีจํานวนเปนสัดสวน  

กับจํานวนประชากรของรัฐลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี          
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ผูเลือกต้ังทั้งหมดมีจํานวน 538 คน ซ่ึงไดรับเลือกตามนโยบายของ

แตละรัฐ ผูที่จะไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับคะแนน

เสียงจากผูเลือกต้ังไมต่ํากวา 270 เสียง 

 

การเลือกตั้งท่ัวไป 

เมื่อคนอเมริกันไปคูหาเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน    

พวกเขาจะเลือกผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีพรอมผูสมัคร

ดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดีคนที่ ตนชื่นชอบในทุกรัฐยกเวน            

รัฐเมน และรัฐเนบราสกา หากผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดี       

คนใดไดรับคะแนนเสียงสวนใหญจากประชาชนในรัฐ ผูสมัครคนน้ัน

จะไดคะแนนผูเลือกตั้ง (Electoral Vote) ท้ังหมดของรัฐนั้นๆ 

ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีที่ไดรับคะแนนเสียงจากผูเลือกต้ัง

มากท่ีสุดจะไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี 

 

ที่มา :  https://th.usembassy.gov/th/summary-of-the-u-s-

presidential-election-process-th/ 
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ขอมูลของตัวแทนพรรคคูชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

 

1. โดนัลด เจ. ทรัมป (ตัวแทนพรรครีพับลิกัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดนัลด เจ. ทรัมป เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1946 

ในเขตควีนสโบโร นครนิวยอรก ในวัยเด็ก ทรัมปเขารับการศึกษา    

ชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนเอกชน 'คิว-ฟอเรสต' ในยานจาเมกา 

เอสเตตส ซึ่งเปนชุมชนท่ีอยูอาศัยของคนมีฐานะในควีนสโบโร    

เมื่ออายุได 13 ป ทรัมปถูกพอของเขาซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการ

จัดการโรงเรียนคิว-ฟอเรสต สงไปอยูโรงเรียนทหาร 'นิวยอรก        
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มิลิทารี อคาเดมี' (NYMA) เนื่องจากเร่ิมประพฤติตัวไมเหมาะสม 

และจบการศึกษาช้ันมัธยมปลายจากโรงเรียนแหงนี้ 

ทรัมปเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัย 'ฟอรดแฮม' เปนเวลา    

2 ป กอนจะไปเขาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจ 'วารตัน' มหาวิทยาลัย   

เพนซิลเวเนีย ซึ่งในขณะนั้นเปนหนึ่งในสถานศึกษาไมกี่แหง         

ในสหรัฐฯ ที่มีการสอนเรื่องอสังหาริมทรัพย และจบการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 1968 

 

ธุรกิจและการลมละลาย 

หลังจบการศึกษา โดนัลด ทรัมป ก็เริ่มอาชีพสายธุรกิจของ

เขาโดยทํางานใหกับบริษัทเอลิซาเบธ ทรัมป แอนด ซัน ของพอ    

ของเขาซึ่ งหนึ่ ง ในโครงการแรกๆ ที่ เขาไดรับมอบหมายคือ           

การคืนชีพใหแกหมูบานสวิฟตัน ในเมืองซินซินนาติ ในรัฐโอไฮโอ    

ที่พอของเขาซ้ือมาเม่ือป ค.ศ. 1962 และกําลังจะปดตัวลง โดยเขา

ทําโครงการนี้รวมกับเฟรด จูเนียร พ่ีชาย และใชงบประมาณ 

500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ทําใหอัตราการเขาพักเฉล่ียในหมูบาน

แหงนี้เพิ่มจาก 34% เปน 100% 
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ตอมาไมนาน โดนัลด ทรัมป กลายเปนผูสืบทอดหมาย   

เลขหน่ึงของเฟรด ทรัมป เน่ืองจากเฟรด จูเนียร  ตัดสินใจไป

ประกอบอาชีพนักบิน โดยทรัมปชวยขยายและดูแลอพารตเมนต

ของบริษัทกวา 14,000 แหง ในบรูกลิน ควีนส และสตาเตน ไอสแลนด 

กอนจะไดเปนผูบริหารและเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนทรัมป ออรแกไนเซชั่น 

ในป ค.ศ. 1971 

จากนั้นทรัมปไดขยายธุรกิจของครอบครัวจากหนวย       

ที่อยูอาศัยในบรูกลินและควีนส ไปทําโครงการอสังหาริมทรัพย

ขนาดใหญในเมืองแมนฮัตตัน ซึ่งผลงานชิ้นแรกของเขาคือการแปลง

สภาพโรงแรมเกา 'คอมโมดอร โฮเทล' ใหกลายเปนโรงแรม 'แกรนด 

ไฮแอท นิวยอรก' ท่ีมีความทันสมัย และสราง 'ทรัมป ทาวเวอร'   

ตึกที่พักอาศัยสูง 68 ชั้น และอสังหาริมทรัพยของทรัมป (Trump 

Property) อ่ืนๆ อีกมากมาย รวมท้ังไปสรางโรงแรมในตางประเทศ

อยางมุมไบ อิสตันบูล และฟลิปปนสดวย 

ทรัมปยังสรางอาณาจักรธุรกิจบันเทิงขึ้นมา โดยนับตั้งแต        

ป ค.ศ. 1996 ถึงป ค.ศ. 2015 เขาเปนเจาของการจัดงานประกวด

นางงามเวทีตางๆ ทั้งมิสยูนิเวิรส มิสยูเอสเอ และมิสทีนยูเอสเอบิวตี้ 

ในป ค.ศ. 2003 ทรัมปเปดตัวรายการเรียลิตี้ 'ดิ แอพเพรนทิซ' 
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( The Apprentice)  ซ่ึ ง ให ผู เ ข า แข งขันประชันความสามารถ            

เพ่ือชิงตําแหนงงานบริหารในทรัมป ออรแกไนเซชั่น ซึ่งรายการน้ี         

จัดตอเนื่องถึง 14 ซีซ่ัน 

อยางไรก็ตาม ครั้งหนึ่งในชีวิต โดนัลด ทรัมป เคยประสบ

วิกฤติทางการเงินถึงขั้นถูกฟองลมละลายทางธุรกิจ โดยเม่ือป       

ค.ศ.1988 ทรัมปไดรับ 'ทัจ มาฮาล กาสิโน' จากการติดตอทางธุรกิจ

กับเมิรฟ กริฟฟน เจาพอสื่อชาวอเมริกัน (1925-2007) และบริษัท      

รีสอรต อินเทอรเนชันแนล ทําใหเกิดหนี้มหาศาล และในป         

ค.ศ.1989 ทรัมป ก็ไมสามารถจายหน้ีเงินกูไดทันเวลา แมจะ

สามารถขอผอนผันเลื่อนการจายหน้ีออกไปได แตสุดทายในป     

ค.ศ. 1991 หน้ีที่เพิ่มขึ้นก็ทําใหทรัมปตองลมละลายทางธุรกิจ 

ถึงกระน้ัน ทัจ มาฮาล กาสิโน ก็ฟนจากสถานะลมละลาย

ไดในชวงปลายปเดียวกัน โดยทรัมปโอนสิทธิ์ความเปนเจาของ

กาสิโนแหงนี้ 50% ใหแกเจาหนี้เพ่ือแลกกับการลดดอกเบ้ียหนี้สิน

และขยายเวลาจายหนี้ ชวงวิกฤติการเงินครั้งนี้ยังทําใหทรัมป      

ตองขายสายการบิน 'ทรัมป ชัตเติล' ซ่ึงกําลังเสี่ยงเกิดปญหาการเงิน 

และเรือยอชตยักษยาว 282 ฟุต ชื่อวา 'ทรัมป ปรินเซส' ดวย 
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สถานการณการเงินของทรัมปฟนตัวหลังจาก เฟรด ซีเนียร 

บิดาของเขาเสียชีวิตในป ค.ศ. 1999 โดยท้ิงพินัยกรรมแบงมรดก   

ที่มีประมาณ 250-300 ลานดอลลารสหรัฐฯ แกลูกๆ ที่ยังมีชีวิตอยู

ทั้ง 4 คน โดยในปจจุบัน นิตยสารธุรกิจ 'ฟอรบส ' ของสหรัฐฯ 

ประเมินวาทรัมปมีทรัพยสินสุทธิประมาณ 4.5 พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ (ราว 1.6 แสนลานบาท) แตทรัมปยืนยันวา ทรัพยสินของ

เขามีมูลคาถึง 1 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ (ราว 3.6 แสนลานบาท) 

 

การแตงงาน 3 คร้ัง 

นอกจากนี้ ดานธุรกิจแลว ชีวิตคูของทรัมปก็เปนที่สนใจ

ของสังคมและสื่อตางๆ เชนกัน เนื่องจากเขาแตงงานถึง 3 คร้ัง   

และทุกครั้งคูครองของเขาก็มักเปนดาราและนางแบบท้ังหมด 

 

เขาสูเสนทางการทาชิงเกาอ้ี ปธน.สหรัฐฯ 

โดนัลด ทรัมป แสดงความสนใจท่ีจะลงสมัครชิงตําแหนง

ประธานาธิบดีมาตั้งแตชวงตนป ค.ศ. 1987 แลว และเคยลงชิง

ตํ าแหน ง ตัวแทนพรรคปฏิ รู ป  ( Reform Party)  ลง เ ลือกตั้ ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2000 ดวย และหลังจากป        
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ค.ศ. 2008 ทรัมปก็กลายเปนสมาชิกฝปากกลาที่สุดของขบวนการ 

'Birther' ซึ่งตั้งคําถามเก่ียวกับชาติกําเนิดของประธานาธิบดีบารัค 

โอบามา วาเขาเกิดในสหรัฐฯ หรือไม ซึ่งเรื่องนี้ไดรับการยืนยันแลว

วานายโอบามาเกิดในรัฐฮาวาย 

แมจะแสดงความตองการมานานเกือบ 30 ป แตนายทรัมป

เพ่ิงประกาศเขารวมศึกชิงเกาอ้ีผูนําสหรัฐฯ อยางเปนทางการ    

เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 โดยระบุวา "เราตองการใครสักคนที่

นําพาและทําใหประเทศนี้กลับมายิ่งใหญอีกครั้งอยางแทจริง เราทํา     

เรื่องนี้ได" เขายังใหคําม่ันดวยวา เขาไมตองการการระดมทุน       

หาเสียง เขาไมตอบรับตอเสียงกดดันรัฐบาล และเปนผูสมัคร        

คนนอกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ในชวงที่ผานมา ทรัมปถูกวิพากษวิจารณอยางหนักจาก

การเสนอนโยบายตางๆ ที่ถูกมองวา 'สุดโตง' เกินไป เชน จะสราง

กําแพงก้ันบริเวณชายแดนประเทศเม็กซิโกกับสหรัฐฯ เพ่ือสกัด   

การลักลอบขนยาเสพติด หรือการแบน หามชาวมุสลิมอพยพ      

เขาประเทศชั่วคราว จนกวาสหรัฐฯ จะหาทางรับมือผูกอการราย   

ที่อาจแฝงมากับผู อพยพไดทําให เสนทางสูการชิงตําแหน ง
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ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของผูสมัครที่สรางสีสันที่สุดในชั่วโมงนี้        

ยังไมสดใสเทาที่ควร 

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ โดนัลด ทรัมป 

จุดแข็งของ โดนัลด ทรัมป  
1. เปนเจาแหงสื่อ  

ถาจะมีพลังอะไรท่ีอยูเหนือสิ่งอ่ืนๆ ก็ตองเปนพลังของสื่อ 

โดนัลด ทรัมป โดยเฉพาะความสามารถในการชี้นําบทสนทนาไป  

ในทิศทางท่ีเขาตองการ เขามีความสามารถที่ไมอาจอธิบายได      

ในการสรางวาทกรรมซึ่งจะทําใหเกิดการถกเถียงไปหลายวัน      

และชื่นชอบการโตแยงที่จะทําใหเขากลายเปนจุดสนใจ 

2. ใชการกลับลําใหเปนประโยชน  

ทรัมปเรียนรูที่จะใชประโยชนจากการเปลี่ยนทาทีของ  

อดีตนักการเมืองอยางจอหน แครรี  ท่ี เคยไดรับผลกระทบ         

อยางหนักจากการเลือกผิดฝง แตทรัมปกลับรอดมาไดอยูบอยครั้ง 

เขาพูดเร่ืองขัดแยงมากมาย แตเขาไมจนมุมเมื่อถูกถามเกี่ยวกับ

ความไมสอดคลองเหลานี้ และตอบโตวาการยืดหยุนเปนเรื่องดี 
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โดยเฉพาะกับประธานาธิบดีที่ตองเจรจากับสภาคองเกรสและผูนํา

ตางชาติ 

3. พรอมจะทําเรื่องท่ีแตกตาง  

ทรัมปไมหวั่นเกรงที่จะสนับสนุนความคิดนอกกรอบ      

หรือแมแตความเห็นที่ขัดตอหลักการของพรรคซ่ึงดูเหมือนวาทรัมป

จะพรอมที่จะแสดงความเห็นตามอารมณความรูสึกอยางไมลังเล 

และเปนสิ่งที่ไดผลมาจนถึงตอนน้ี ทรัมปทําใหเกิดการถกเถียง

มากมาย เชน ปกปองนโยบายประกันสังคม หรือชื่นชมเรื่อง       

การคุมกําเนิด ซ่ึงหากเปนในอดีตนักการเมืองรีพับลิกันที่พูดเชนนี้

จะไมมีอนาคต ทรัมปพบเสนทางท่ีมากข้ึนดวยการทําตัวใหแตกตาง

จากนักการเมืองคนอ่ืนๆ เทานั้น 

4. พูดคุยกับผูลงคะแนนท่ีไมเปนมิตรกับตัวเอง  

ทรัมปเปนผูสมัครที่รูวิธีที่จะพูดกับผูลงคะแนนที่เกลียดชัง

เขาในคณะผูเลือกตั้ง เขายินดีที่จะพูดในสิ่งที่คนเหลานี้ตองการฟง 

แมจะมีความเสี่ยงในการทําเชนน้ี และเขาสามารถเชื่อมโยงกับ

ความเกลียดชังนี้ดวยวิธีที่คงเปนไปไดยากสําหรับผูสมัครคนอ่ืนๆ 

เชน เจบ บุช นอกจากนี้ยังดูเหมือนวา ทรัมปจะไมมีขอบเขตจํากัด

ในถอยคําที่เขาจะใชเพ่ือโนมนาวใจคนเลย 
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5. การเปนคนนอก  

ในชวงเวลาที่ประชาชนเกลียดชังระบบการเมืองเดิมๆ      

เปนหนทางหนึ่งที่ทรัมปสามารถใชความไรประสบการณ และสาย

สัมพันธที่หางเหินของเขากับรัฐบาลสหรัฐฯ ใหเกิดความไดเปรียบ 

ในชวงเวลาน้ีที่ผูมีสิทธิ์ เลือกตั้งจํานวนมากไมเ ชื่อใจทุกอยาง         

ในรัฐบาลวอชิงตัน เขาสามารถอางไดวา เขาไมมีสวนรวมกับ

วอชิงตัน 

จุดออนของ โดนัลด ทรัมป 
1. มุงสานสัมพันธกับลัทธิสุดโตง  

ทรัมปมีทาทีที่แสดงใหเห็นวา เขาตองการใหมีผูนิยม   

ความรุนแรงเปนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งดวย โดยระบุวาผูอพยพ ผูหญิง 

และชาวมุสลิม ซ่ึงมีบทบาทโดยตรงในกลุมตอตานการตรวจ        

คนเขาเมือง (Nativism) กลุมผูกีดกันทางเพศและหวาดกลัว

ชาวตางชาติ ตางก็มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขายังวิพากษวิจารณผูพิพากษา 

กอนซาโล คูเรียล และแสดงความกังขาวา ผู พิพากษามุสลิม         

จะตัดสินคดีอยางเปนธรรมหรือไมดวย  
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2. คาดเดา เอาแนเอานอนไมได และข้ีโมโห

ทรัมปเปนคนท่ีคาดเดาไมได ทั้งยังเอาแนเอานอนไมได 

ทําใหไมรูวาเขาจะทําอะไรหากไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี   

สหรัฐฯ ซ่ึ งหากมองในบางแงมุม  ทรัมปอาจถูกจัดว า เปน 

ภัยใหญหลวง เรื่องนี้เปดชองใหฝายเดโมแครตหยิบความสงสัย 

ของผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมาเลนงานทรัมป เขายังแสดงใหเห็น

ความโกรธเกรี้ยวหลายครั้ง ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีวาเขาจะเปน

อยางไรหากไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและผูบัญชาการทหาร

สูงสุด นอกจากน้ียังทําใหเกิดคําถามมากมายวาเขาจะยอมทํางาน

ภายใตขอบเขตจํากัดของรัฐธรรมนูญหรือไมอีกดวย 

3. ไดรับการสนับสนุนอยางไมเต็มใจจากรีพับลิกัน

ทรัมปไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกัน 

อยางไมเต็มใจนัก คลายถูกมัดมือชก เน่ืองจากเขาเปนผูสมัคร 

เปนตัวแทนพรรคไปลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพียงคนเดียว

ที่เหลืออยูของพรรค และเร่ืองนี้อาจสงผลกระทบในการลงคะแนน

เสียงเลือกเขาเปนตัวแทนอยางเปนทางการ ในการประชุมใหญ  

ของพรรคในเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเขาจําเปนตองไดเสียงสนับสนุน

จากคณะผูเลือกต้ัง 90 - 95% และหากตองการชนะเลือกตั้ง 
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ก็จําเปนตองใหมีผูลงคะแนนออกมาใชสิทธิ์จํานวนมากในรัฐ          

ที่คะแนนเสียงแกวงไปมาไมแนนอนดวย 

4. ประเด็นถกเถียงและเรื่องอ้ือฉาวมากมาย  

ทรัมปถูกรายลอมไปดวยขอถกเถียงและเรื่องอ้ือฉาว

มากมาย ทั้ งเรื่องที่ เขาไม เปดเผยขอมูลการคืนภาษีของเขา        

หรือเรื่องขอกลาวหาที่วาเขามีสวนเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม 

รวมทั้งเร่ืองราวอ้ือฉาวสวนตัวที่พรอมจะถูกขุดขึ้นมาไดทุกเมื่อ      

ซึ่งอาจทําใหเกิดความกังขาในหมูผูลงคะแนนเสียง แตก็มีขาวดี    

อยูบาง ท่ีฝายตรงขามอยางนางคลินตัน ก็มีขอถกเถียงใหถูกเลน

งานเชนกัน แมจะไมมากเทาทรัมปก็ตาม 

5. มีความรูในประเด็นนโยบายไมมาก  

ระหวางการเลือกตั้งขั้นตน ทรัมปแสดงใหเห็นบอยวาเขามี

ความรูพื้นฐานบางอยางเกี่ยวกับนโยบายนอยมาก ซึ่งบางคร้ังก็เห็น

ไดชัดเจนจากถอยแถลงของเขา เชน ตอนท่ีเขาสับสนในคําถาม

เกี่ยวกับ 'Nuclear Triad' (วิธีการยิงอาวุธนิวเคลียรทั้ง 3 วิธี)     

และคําถามเก่ียวกับ 'Brexit' (การลงประชามติวา สหราชอาณาจักร

จะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม) แมวาตอนน้ีเขากําลังจะไดรั บ

เลือกเปนตัวแทนพรรครีพับลิกัน แตจุดออนนี้จะสรางผลรายตอเขา
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อยางมาก หากตองเผชิญหนากับนางคลินตัน ซึ่งเปนหนึ่งในผูมี

ประสบการณและฉลาดท่ีสุดในวงการการเมืองสหรัฐฯ 

 

2. ฮิลลารี คลินตัน (ตัวแทนพรรคเดโมแครต) 

 

ฮิลลารี  ไดแอน ร็อดแดม 

คลินตัน  ( อั งกฤษ:  Hillary 

Diane Rodham Clinton; 

เกิด 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947) 

รั ฐมนต รีว าการกระทรวง   

ก า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ห ง

สหรัฐอเมริกา คนท่ี 67 ใน

รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค   

โอบามา วุฒิสมาชิกรัฐนิวยอรกในระหวางป ค.ศ. 2001 - 2009 

นางฮิลลารีสมรส กับ บิล คลินตัน ประธานาธิบดีคนที่  42           

แหงสหรัฐอเมริกา ทําให เธอเคยเปนสุภาพสตรีหมายเลขหน่ึง     

ของสหรัฐอเมริกา ระหวาง ค.ศ. 1993 - 2001 ในการเลือกตั้ง
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ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2008 เธอเคยลงสมัครเปน

ตัวแทนพรรคชิงตําแหนงประธานาธิบดีดวย 

ฮิลลารี เกิดที่ โรงพยาบาลเอดจวอเตอร  ( Edgewater 

Hospital) ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส กอนจะยายไปพํานักที่   

เมืองปารก ริดจในรัฐเดียวกันนั่นเอง เม่ือนางฮิลลารีมีอายุได 3 ป        

ฮิลลารีเปนบุตรสาว คนโตของ ฮิวจ เอลสเวิรท ร็อดแฮม และโดโรธี 

เอ็มมา โฮเวลล บิดาของฮิลลารีเปนเจาของธุรกิจสิ่งทอขนาดเล็ก 

สวนมารดานั้นเปนแมบาน เธอมีนองอีก 2 คนคือ ฮิวจและโทนี่ 

ฮิลลารีจบการศึกษาดานรัฐศาสตรจากวิทยาลัยสตรี       

เวลเลสลีย จากนั้นศึกษาตอดานกฎหมายในมหาวิทยาลัยเยล     

และรูจักกับบิล คลินตัน ซ่ึงขณะนั้นก็เรียนดานกฎหมายอยูที่เยล

เชนกัน ทั้งคูแตงงานกันเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1975 โดยมีบุตรี 

1 คนคือ เชลซี คลินตัน 

 

สุภาพสตรีหมายเลขหน่ึงแหงสหรัฐอเมริกา 

หลังจากที่บิล คลินตันไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี       

แหงสหรัฐอเมริกา และเขารับตําแหนงในเดือนมกราคม ค.ศ. 1993 

เทากับวา ฮิลลารีมีตําแหนงเปนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ งไป        
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โดยปริยาย ฮิลลารีนับเปนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกท่ีมี      

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และมีอาชีพเปนทางการกอน

ไดรับตําแหนง เธอยังเปนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกที่มี

สํานักงานของตัวเองอยูในปกฝงตะวันตกของทําเนียบขาว ซึ่งกอน

หนาที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะดูแลปกฝงตะวันออกเทานั้น    

โดยเธอยังเปนที่ยอมรับกันวาเปนหนึ่งในสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง  

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดเคียงคูกันกับ เอลินอร รูสเวลท อดีตสุภาพ   

สตรีหมายเลขหนึ่งในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท  

ถึงแมวา ฮิลลารีจะถูกวิพากษวิจารณอยางหนักในการท่ีเธอเขามามี

บทบาทในการทํางานของคณะรัฐบาล แตฝายที่สนับสนุนก็ออกมา

โตแยงวา ประชาชนที่เลือกบิล คลินตัน ใหเขามาดํารงตําแหนง

ประธานาธิบดียอมรูถึงขอน้ีดี 

 

งานการเมือง 

วุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอรก  หลังจากที่อดีตวุฒิสมาชิก   

รัฐนิวยอรก แดเนียล แพทริค มอยนิแฮน ประกาศเกษียณ ไดมี

สมาชิกในพรรคเดโมแครตหลายคน รวมไปถึงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ชารลส บี แรนเกล สนับสนุนใหฮิลลารีลงสมัครรับเลือก    



 

35 |Page 
 

เอกสารประกอบการศึกษาดูงานการเลอืกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 

ในการเลือกตั้งป ค.ศ. 2000 หลังจากที่ฮิลลารีตัดสินใจลงสมัคร   

เธอและบิลไดซื้อบานในชานเมืองนิวยอรก ฮิลลารีนับเปน

สุภาพสตรีหมายเลขหน่ึงคนแรกที่ลงรับเลือกตั้ง และไดรับเลือกถึง 

2 สมัยดวยกัน 

 

ตัวแทนพรรคในการชิงตําแหนงประธานาธิบดี 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2007 นางฮิลลารีไดประกาศ

ผานเว็บไซตวา เธอตัดสินใจจะลงสมัครรับเลือกเปนตัวแทนของ

พรรคเดโมแครต ในการชิงชัยตําแหนงประธานาธิบ ดีในป           

ค.ศ. 2008 โดยฮิลลารีเปนสตรีคนแรกในประวัติศาสตรที่ลงสมัคร

เปนตัวแทนของพรรคระดับชาติ 

โดยในชวงครึ่งปแรก ฮิลลารีมีคะแนนนําในการสํารวจ

คะแนนนิยม โดยคูแขงของเธอคือ วุฒิสมาชิกบารัค โอบามา 

(ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 44 แหงสหรัฐอเมริกา) 

จากรัฐอิลลินอยส และอดีตวุฒิสมาชิกจอหน เอ็ดเวิดสจากรัฐนอรท

แคโรไลนา โดยสโลแกนของเธอคือ "ประสบการณ (Experience)" 

ฮิลลารี และโอบามา นับไดวา มีคะแนนคูคี่สูสีกันมา      

โดยตลอด โดยตางฝายตางผลัดกันแพผลัดกันชนะในการเลือกตั้ง      
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ตามรัฐตางๆ แตหลังจากการเลือกตั้งสุดทายเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 

ค.ศ. 2008 โอบามามีคะแนนเสียงเพียงพอสําหรับการเปนตัวแทน

ของพรรค ฮิลลารีไดออกมาประกาศยอมรับความพายแพ           

และประกาศสนับสนุน บารัค โอบามา ในการลงสมัครรับเลือก      

เปนประธานาธิบดี 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ในกลางเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 หลังไดรับตําแหนง 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดมาพูดคุยกับฮิลลารี โดยเขาได

ขอ ให น า ง ฮิลล า รี รั บ ตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี ว า ก า ร กร ะทร ว ง                 

การตางประเทศ (Secretary of State) ซึ่งเธอก็ยอมรับตําแหนง 

 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ ฮิลลารี คลินตัน 

จุดแข็งของ ฮิลลารี คลินตัน  
1. ความเปนนักสู  

นางคลินตันไดพิสูจนตัวเองอีกครั้งแลววา เธอเปนนักตอสู

ทางการเมืองที่นาเกรงขาม เธอไมยอมแพงายๆ และตอบโต         

ทุกอุปสรรคอยางหนักหนวง ทั้งระหวางการเผชิญหนาหลายครั้ง
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หลายคราระหวางเธอกับ เบอรนี แซนเดอรส ส.ว.รัฐเวอรมอนต 

คูแขงชิงตําแหนงตัวแทนพรรคเดโมแครตของเธอ และระหวาง    

การชี้แจงตอสภาครองเกรสกรณีทูตสหรัฐฯ ถูกสังหารในเมือง

เบงการซีของลิเบีย เธอไดพิสูจนวาเธอสามารถทําผลงานไดดี     

อยางนาประหลาดใจ แมตองเผชิญกับนักการเมืองขั้วตรงขาม      

ซึ่ ง ต้ั งคํ าถามในทุกคํา พูดที่ เ ธอเอยออกมา นอกเหนือจาก           

เรื่องการโตคารม นางคลินตันยังพิสูจนตัวเองวาเธอเปนเจาหนาที่รัฐ

ผูสามารถรับการโจมตีที่รุนแรงหลายครั้ง แตก็ยังคงสามารถยืนหยัด

และดึงดูดคะแนนเสียงจากประชาชนได โดยกอนหนานี้ เธอได

ออกมาเ ตือนถึ ง อันตราย ท่ีประเทศและโลกจะตอง เผชิญ            

หากโดนัลด ทรัมป มีอํานาจสั่งการอาวุธนิวเคลียร ทําใหทรัมป

ออกมาตอบโตอยางโกรธเคือง แตคําพูดของเขากลับเหมือนเปน   

สิ่งยืนยันคําเตือนของนางคลินตันเทานั้น 

2. การเปนผูสรางความรวมมือ  

ผลการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นตนแบบไพรมารี   

ในรัฐตางๆ ในชวงที่ผ านมา คลินตันแสดงให เห็นวา เธอมี

ความสามารถในการสรางคณะผูเลือกตั้งที่รวมเปนหนึ่งเดียว        

ในหลายพื้นท่ีของประเทศ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการเลือกตั้ง
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ในรัฐที่คะแนนเสียงของประชาชน ไมเทใหฝายใดอยางชัดเจน   

เรื่องนี้ยังเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหคลินตันชนะนายแซนเดอร ส        

ผูไดรับการสนับสนุนเพียงจากคนหนุมสาวและผูลงคะแนนอิสระ    

ซึ่งเปนฐานเสียงหลักกลุมเดียวของเขา 

ขณะเดียวกัน ทาทีของนางคลินตันในการเปนผู นํา

การเมืองแบบยึดแนวทางของพรรคก็เปนจุดดึงดูดสําคัญตอผูโหวต

จากหลายกลุม และเธอยังสรางฐานเสียงที่แข็งแกรงมากมาย เชน 

ในหมูผูโหวตชาวแอฟริกัน-อเมริกัน 

3. เธอเปนนักตอสูเพื่อความเสมอภาค  

คลินตันแสดงใหเห็นวา เธอสามารถพูดถึงและปกปอง

นโยบายเรื่องความเสมอภาคภายในประเทศไดอยางตรงไปตรงมา 

แมเธอจะถูกวิพากษวิจารณโดยกลุมหัวกาวหนาอยูบอยคร้ังวา    

เธออยูในจุดศูนยกลางความสนใจมากเกินไป 

ตลอดการเลือกตั้งขั้นตนที่ผานมา เธอไดเห็นและไดยิน

เรื่ องการเ พ่ิม ข้ึนของความไมสงบ ที่ เกิดขึ้น ในเขตเ ลือกตั้ ง            

ฝายเดโมแครต รวมทั้งเสียงเรียกรองใหมีการออกนโยบายท่ีมี      

การปฏิรูปมากขึ้น ซ่ึงเธอยินดีและสามารถที่จะปรับตัวดวยการเปน
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กระบอกเสียงใหกับปญหาตางๆ มากข้ึน เชน เรื่องคาแรงข้ันต่ํา    

ในประเทศ และการเพ่ิมความเขมแข็งแกระบบสาธารณสุข 

4. เธออาจกลายเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ

สหรฐัฯ 

เรื่องนี้ทําใหการลงรับสมัครเลือกต้ังของนางคลินตัน

กลายเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตรอยางแทจริง แมจะถูก     

ปรามาสวาเปนการใชประโยชนจากเรื่องเพศ แตความเปนไปไดที่

ชาวอเมริกันจะเลือกสตรีเปนประธานาธิบดี ก็นับเปนหนึ่งใน     

หลักชัยที่สํ าคัญที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองของสหรัฐฯ         

แลวการเลือกตั้งครั้งนี้จะกลายเปนกาวยางที่สําคัญของประเทศ    

ซึ่งผูหญิงไมแมแตจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจนถึงป ค.ศ. 1920 และ

ยังคงหลงเหลือความไมเทาเทียมและการกีดกันทางเพศอยูใน    

สวนลึกของวัฒนธรรม 

5. มีสายสัมพันธกับศูนยกลางอํานาจของพรรคเดโมแครต  

นางคลินตัน พัฒนาสายสัมพันธอันแข็งแกรงกับเจาหนาที่

และผูสมัครเลือกต้ังของพรรคเดโมแครต ซ่ึงมีหลายคนที่ เธอ        

ใหการสนับสนุนในการชิงตําแหนง ส.ว.และ ส.ส. ซึ่งเ ร่ืองนี้              

มีความสําคัญมาก และจะกลายเปนเครื่องมือสําหรับรับประกัน
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ความสัมพันธกับสภาคองเกรสที่ ดีที่ สุ ด เท าที่ จะเปน ไป ได  

หากคลินตันชนะเลือกต้ังประธานาธิบดี 

จุดออนของ ฮิลลารี คลินตัน 
1. ความนาเชื่อถือ

ปญหาที่ ใหญที่ สุ ดสํ าหรับนางคลินตันในตอนนี้ คือ 

เร่ืองความนาเชื่อถือ ซ่ึงบางสวนเปนผลมาจากบิล คลินตัน สามี  

ของเธอและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งฝายเดโมแครตบางคน

รูสึกวาพวกเขาโดนหักหลังจากประเด็นตางๆ ในชวงป ค.ศ. 1990 

เชนการปฏิรูปสวัสดิการและความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ 

(NAFTA) นอกจากน้ีนางคลินตันยังทําใหปญหาแยลงไปอีก 

ดวยขาวฉาวท่ีเธอใช อีเมลสวนตัวในการสงขอมูลทางราชการ 

สมัยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ และขอมูล

จํานวนหนึ่งเปนขอมูลลับสุดยอดดวย 

2. การปกปดขอมูล

นางคลินตันแสดงใหเห็นนิสัยที่เลือกที่จะปดบังขอมูล 

แทนท่ีจะเส่ียงเปดเผยออกมาอยางชัดเจน ซ่ึงเห็นไดจากวิธีการ 

ที่ เธอรับมือกับขาวฉาวเรื่องการใช อีเมล ซึ่งเธอไดออกมาให
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คําอธิบายท่ีแตกตางกันมากมาย เธอยังผิดสัญญาไมยอมเปดเผยวา 

เธอพูดอะไรในงานประชุมผูกอสรางและผูบุกเบิกที่จัดโดยธนาคาร 

โกลดแมน แซค เม่ือป ค.ศ. 2013 ซึ่งคลินตันไดรับคาจางให        

ไปพูดถึง 225,000 ดอลลารสหรัฐฯ ดวย (ราว 7.9 ลานบาท)         

การปกปดขอเท็จจริงของนางคลินตัน ทําให เกิดขอถกเถียง        

และคําถามตามมามากมาย ยิ่งกวาถูกกลาวหาวากระทําความผิด

เสียอีก ยิ่งกวานั้นการท่ีเจาหนาที่เอฟบีไอ เขามาสืบสวนในคดี    

การใชอีเมลของนางคลินตัน อาจสงผลกระทบในดานลบตอชื่อเสียง

ของเธอตอใหการสืบสวนจบลงโดยไมมีการต้ังขอหาก็ตาม 

3. เรื่องวิสัยทัศน  

จุดออนสําคัญอีกขอของนางคลินตัน คือปญหาในการ

แสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับการดํารงตําแหนงประธานาธิบดี     

ซึ่งอดีตประธานาธิบดี จอรจ บุช นิยามไววา 'Vision Thing' ซึ่งไม

ตองสงสัยเลยวา วิสัยทัศนดังกลาว มักเปนคํากลาวเกินจริง บางครั้ง

ผูสมัครก็สามารถทําผลงานไดดีโดยไมตองมีถอยแถลงท่ีสวยหรู

เก่ียวกับภารกิจของพวกเขา ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนท่ีสุดก็คือ 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งสัญญาจะเปล่ียนแปลงการเมือง

และนโยบายของอดีตประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ตั้งแต
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รากฐาน และลาสุดโดนัลด ทรัมป ก็ไดประโยชนจากสโลแกน      

'ทําใหสหรัฐอเมริกาย่ิงใหญอีกครั้ง ' ในขณะท่ีนางคลินตันกําลัง

ประสบปญหาในการหาเหตุผลในการลงสมัครของเธอ 

4. ไมใชนักหาเสียงโดยธรรมชาติ  

นางคลิ นตั นประสบปญหาในการสร า งสิ่ งกระตุ น         

ความสนใจใหเทียบเทากับคูแขงอยางนายแซนเดอรส หรือโดนัลด 

ทรัมป ขณะที่ตัวเธอยอมรับวา การหาเสียงไมใชจุดแข็งของเธอ   

ตรงขามกับบิล สามีของเธอ 

 

ที่มา :  

https://th.wikipedia.org/ 

http://thairath.co.th/content/635747 
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Swing States : รัฐที่ไมใชฐานเสียง 
ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

 
Swing States หรื อ  รั ฐ ที่ ไ ม ใ ช ฐ าน เสี ย ง ขอ ง พร รค    

การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ซึ่งไดรับการจับตาเปนพิเศษ        
ในฐานะเปนดินแดนที่มักชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ในแตละครั้ง 

นอกจากน้ีรัฐเกือบทั้งหมด ยกเวนเพียง 2 รัฐ คือ เมน    
และเนบราสกา ยังใชระบบการเลือกคณะผูแทนการเลือกตั้ง            
แบบ Winner - Take - All หรือการยกคณะผูแทนของรัฐท้ังหมด
ใหกับฝายที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดเพียงฝายเดียว ดวยเหตุนี้   
จึงทําใหการแขงขันแทบไรประโยชน สําหรับฝายที่ไมสามารถ    
ควาเสียงสวนใหญมาครองได  และทําใหผูสมัครชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลือกประหยัดเวลา และเ งินทุนใน            
การหาเสียง ดวยการไมเนนลงพ้ืนที่หาเสียงในรัฐท่ีพวกเขาคาดวา      
จะไดรับชัยชนะหรือพายแพใหกับคูแขงอยางชัดเจน 

สําหรับคําศัพทที่ใชเรียกรัฐท่ีไมใชฐานเสียงของพรรคใด
พรรคหน่ึงในสหรัฐฯ นอกจากคําวา Swing States แลว ยังมี     
การเรียกรัฐเหลานี้ในชื่ออ่ืนๆ อีก เชน Battleground State หรือ
รัฐ ท่ีเปนสนามรบ และ Purple States หรือรัฐสีมวง อันเปน      
การผสมผสานกันระหวางสีแดงที่เปนสัญลักษณแทนพ้ืนที่ฐานเสียง
ของพรรครีพับลิกันและสีน้ําเงิน ซ่ึงเปนตัวแทนฐานเสียงของ    
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พรรคเดโมแครต สวนรัฐท่ีไมใช Swing States ไดรับการขนานนาม
ใหเปน Safe States หรือพ้ืนที่ปลอดภัยของพรรคใดพรรคหน่ึง    
อยางชัดเจน 

ดานวิธีในการตัดสินวา รัฐใดถือเปน Swing States หรือไม 
สวนใหญจะใชหลักเกณฑในการคัดเลือกจาก 3 ปจจัย ไดแก  

1) การทําโพลสํารวจความคิดเห็นประชาชนแบบทั่ว       
ทั้งรัฐ  

2 )  การ นับจํ านวนผู ล งทะเ บียน เปนสมาชิกพรรค    
การเมืองตางๆ  

3) การสังเกตผลการเลือกต้ังในอดีตที่ผานมา   
  ท้ังนี้ จากการประเมินของหนังสือพิมพนิวยอรกไทมส 
สําหรับการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่     
8 พฤศจิกายน น้ี พบวา รัฐท่ีเปน Swing States ของการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐในป ค.ศ. 2016 ไดแก โอไฮโอ โคโลราโด       
ไอโอวา เนวาดา นิวแฮมปเชอร เวอรจิเนีย มิสซูรี นอรธแคโรไลนา 
และรัฐฟลอริดา โดยรัฐท้ังหมดมีคะแนนเสียงของคณะผูแทน            
การ เ ลือกตั้ ง รวม กันทั้ งหมด 115 เ สียง  ในขณะที่ ผู สมัคร
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตองการอยางนอย 270 เสียง เพ่ือยืนยัน     
ชัยชนะในการเลือกตั้งดังกลาว   

บรรดารัฐตางๆ ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครต มี 20 รัฐ 
รวมทั้งดีซี ท่ีมี Electoral College 253 เสียง สวนพรรครีพับลิกัน
มีผูสนับสนุน 21 รัฐ เ ม่ือรวม Electoral College แลวมี เพียง      
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170 เสียง ดังนั้น ถาฮิลลารีเอาชนะ Swing States ใหได 3 รัฐ      
ก็มีโอกาสที่จะไดเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ สวนนายทรัมปจะตอง
เอาชนะ 7 รัฐจาก 9 รัฐซึ่งถือเปนเรื่องยากเชนกัน ใครท่ีไดเดลิเกตส 
270 เสียงถือวาเตรียมเขาไปน่ังในทําเนียบขาวได 

 

 

 

 

 

 

 
 
สีแดง –รัฐที่โดนัลด ทรัมป จะควาชัย,  
สีเขม -รัฐที่ฮิลลารี คลินตัน จะควาชัย,  
สี จางออกขาว  -  รั ฐที่ ต อ งชิ งกั นที่ เ รี ยกว า  Swing 

states เพราะไมใชรัฐของตาย  
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ที่มา :  
ไทยทริบูน. เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2016.  
http://www.thaitribune.org/contents/detail/345?content 
id=21626&rand=1470124603.  
'สวิงสเตท' รัฐชี้ขาดการเลือกต้ังสหรัฐฯ. 
http://news.voicetv.co.th/world/49996.html. 
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การดีเบต (Debate) เอกลักษณสําคัญ 
ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

 
การดีเบต (Debate) หรือการโตวาทีของผูลงชิงตําแหนง

ประธานาธิบดี (Presidential Debates) นั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญ

และสงผลกระทบตอคะแนนเสียงที่จะไดรับโดยเฉพาะการดีเบต   

ในครั้งแรก เพราะในกรณีที่ผูมีสิทธิโหวต อาจจะยังไมสนใจ        

หรือยังตัดสินใจไมไดวาจะเลือกผูลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีคนใด 

การไดชมการดีเบตในครั้งแรกจะทําใหพวกเขารูจักและอยาก

ติดตามผูลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีทั้งสองฝายไดมากขึ้น เพ่ือใช

เปนขอมูลในการตัดสินใจในการโหวตตอไป 

กําหนดการ และสถานท่ีจัดดีเบต ฮิลลารี VS ทรัมป 
นางฮิลลารี คลินตัน ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดี

สหรัฐจากพรรคเดโมแครต และนายโดนัลด ทรัมป ผูสมัครจาก
พรรครีพับลิกัน จะพบกันในการโตวาทีซึ่งจะจัดขึ้น 3 ครั้ง กอนที่
การเลือกตั้ งอยางเปนทางการจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน          
โดยกําหนดการและสถานท่ีของการจัดดีเบตทั้ง 3 คร้ัง เปนดังนี้ 
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* ดีเบตรอบประธานาธิบดีครั้งแรก วันจันทรที่  26 
กันยายน ค.ศ. 2016 (ตามเวลาสหรัฐ หรือเชาวันอังคารที่ 27 
กันยายน ค.ศ. 2016 ตามเวลาไทย) 

ผูดําเนินรายการ: Lester Holt จาก NBC Nightly News 
สถานที่: มหาวิทยาลัยฮอฟสตรา รัฐนิวยอรก 
 
* ดีเบตรอบประธานาธิบดีครั้งที่  2 วันอาทิตยที่  9 

ตุลาคม ค.ศ. 2016 (ตามเวลาสหรัฐ หรือเชาวันจันทรที่ 10 
ตุลาคม ค.ศ. 2016 ตามเวลาไทย) 

ผูดําเนินรายการ: Martha Raddatz จาก ABC 
ผูดําเนินรายการ:  Anderson Cooper จาก CNN 
สถานที่: มหาวิทยาลัยวอชิงตัน รัฐมิสซูรี 
 
* ดีเบตรอบประธานาธิบดีครั้งที่ 3 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 

ค.ศ. 2016 (ตามเวลาสหรัฐ หรือเชาวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 
ค.ศ. 2016 ตามเวลาไทย) 

ผูดําเนินรายการ: Chris Wallace จาก Fox News 
สถานที่: มหาวิทยาลัยเนวาดา รัฐเนวาดา 
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บทสรุปผลการดีเบต ครั้งที่ 1 

การดีเบตระหวางนางฮิลลารี คลินตัน และนายโดนัลด 

ทรัมป ผูลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นครั้งแรก

ในวันจันทรที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2016 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือ

เชาวันอังคารท่ี 27 กันยายน ค.ศ. 2016 ตามเวลาในไทย              

ที่มหาวิทยาลัย ฮอฟสตรา (Hofstra University) รัฐนิวยอรก      

โดยผูดําเนินรายการไดแก นายเลสเตอร ฮอลท  (Lester Holt)             

ผูประกาศขาวจากสถานีโทรทัศน NBC 

รูปแบบของการดี เบตครั้ งแรกนี้ แบงออกเปน 6 ชวง      

และแตละชวงจะใชเวลาประมาณ 15 นาที ตอประเด็นสําคัญ         

ที่ถูกเลือกมาโดยผูดําเนินรายการ ในแตละชวงผูดําเนินรายการ    

จะตั้งคําถามและใหผูลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีทั้งสองคนตอบ  

คนละ 2 นาที  โดยเวลาที่ เหลือนั้นแตละฝายจะมี โอกาสใน          

การโตตอบซ่ึงกันและกันดวย ทั้งนี้ผูดําเนินรายการจะใชเวลา         

อยางเหมาะสมในแตละชวง เพ่ือใหเกิดการอภิปรายลึกลงไป         

ในแตละประเด็น 
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ประโยคเด็ดแตละประเด็น 

ระหวาง โดนัลด ทรัมป กับ ฮิลลารี คลินตัน ในการดีเบตครั้งท่ี 1 

 

ลําดับที่  ประเด็น 

ดีเบต 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

  1 ภาษี เสนอลดภาษีจาก 35% เหลือ 

15% ใหบริษัททุกขนาด ไมให

สูญเสียตําแหนงงาน ธุรกิจ  

ไมไหลออก และไมใหประเทศ

อื่นเขามาขโมยธุรกิจและงาน

ในประเทศ  

แผนของท รั มป เ ป น เพี ย ง

แนวคิดเพื่อสนับสนุนธุรกิจให

ประโยชนไปถึงคนจน แตเธอ

มุงชวยคนช้ันกลาง ลงทุนเพื่อ

ก าร ศึกษา ให มี ชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น  

ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้นไปดวย 

2 สุขภาพ    

คนเปนผูนํา 

ฮิลลารี ไมมีความแข็งแกร ง

ท รหดอดทนพอที่ จ ะ เ ป น

ประธานาธิบดี  

หากทรัมป เ ดินทางไป 112 

ประเทศ เจรจาสันติภาพ และ

ข อตกล งต า ง ๆ  ห รื อตอบ

คําถามนาน 11 ช่ัวโมง ตอหนา

คณะกรรมการสภา    อยาง

เธอ ก็คอยมาพูดเรื่องความ

แข็งแกรงกัน  
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ลําดับที่  ประเด็น 

ดีเบต 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

3 ขอตกลง

การคา 

ฮิ ล ล า รี เ ป น ผู ส นั บ ส นุ น

ขอตกลงทางการคาที่สราง

ความเสียหายใหกับประเทศ

อ ย า ง  NAFTA ใ น ส มั ย 

ประธานาธิบดีบิล คลินตัน 

และ TPP ซึ่งแยพอๆ กัน 

หวังวา TPP จะเปนขอตกลง  

ที่ดี แตก็สรุปแลววาไมดี และ

จะประเมินขอตกลงเหลานี้

ใ หม โ ดยจะดู ว า ส ร า ง ง าน  

ในสหรัฐหรือไม 

4 รัสเซยี อาจไมใชรัสเซีย หรืออาจใช

รัส เซีย แตก็อาจจะเปนจีน 

หรือคนบางคนท่ีหนัก 400 

ปอนด และน่ังสั่งการอยูบน

เตียงก็ได   

โทษรัสเซียวาอยู เบื้องหลัง  

การโจมตีทางไซเบอร โดยบอก

วาเปน 1 ในวิธี ของรัสเซีย  

ที่จะสรางหายนะและการเก็บ

รวบรวมขอมูล   

5 อื้อฉาว เขาจะเปดเผยเรื่องการเสียภาษี

ของเขา โดยไมสนใจเรื่องความ

ตองการของฝายทนายของเขาเอง 

ถานางคลินตันยอมเปดเผยอีเมล 

33,000 ฉบับที่ถูกลบออกไป 

เธอเปดเผยภาษีใหสาธารณชน

ทราบ แตทรัมปกลับไมยอม

เปด เผยรายละ เอี ยดภาษี   

ของเขา เพราะคงมีอะไรปกปด

อยู  ยอมรับความผิดพลาด  
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ลําดับที่  ประเด็น 

ดีเบต 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

เรื่องการใชอีเมลสวนตัวในการ

ทํางาน และลบอีเมลบางสวน

ทิ้งไป ไมขอโยนความผิดให

ใครเพราะเปนความผิดพลาด

ของเธอเอง และบอกวาจะไม

ทําอีก  

6  การสรางงาน เขาสามารถนําตําแหนงงาน  

ให ก ลั บม าสู ส ห รั ฐ ไ ด  แต   

นางคลินตันทําไมได  

เธอรูวาเขาอยูในโลกความจริง

ของตัวเขาเอง แตเรื่องพวกนั้น

ไมใชขอมูลความจริง 

 

ที่มา : 

https://www.facebook.com/NTVWorldNews/posts/14085

42515829681 
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บทสรุปผลการดีเบต ครั้งที่ 2 

การดีเบตระหวางนางฮิลลารี คลินตัน และนายโดนัลด 

ทรัมป ผูลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นครั้งทีส่อง

ในวันอาทิตยที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือ

เชาวันจันทรที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ตามเวลาไทย ท่ีมหาวิทยาลัย

วอชิงตัน รัฐมิสซูรี  โดยผูดําเนินรายการ ไดแก มารธา ราดดซ 

(Martha Raddatz) จากสํานักขาว ABC News และ แอนเดอรสัน 

คูเปอร จากสํานักขาว CNN 

รูปแบบแตกตางจากครั้งที่ผานมา โดยเปนรูปแบบทาวน 

ฮอลล เปนการตอบคําถามจากประชาชนในทาวน ฮอล จํานวน    

40 คน ที่ยังไมไดตัดสินใจวาจะเลือกใคร และเปนครั้งแรกท่ีเปดใหมี

คําถามท่ีสงเขามาทางออนไลน ซึ่งมีคําถาม 14,000 คําถาม และมี

คน 3 ลานคน ชวยโหวตคัดเลือกคําถาม 

การโตอภิปรายใชเวลา 90 นาที ผลสรุปออกมาวา โดนัลด 

ทรัมป ผูสมัครจากพรรครีพับลิกัน ใชเวลาพูดทั้งหมดประมาณ    

40 นาที 10 วินาที ขณะที่ ฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครต   

ใชเวลา 39 นาที 5 วินาที 
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ประเด็นคําถามสําคัญจากประชาชนที่สอบถาม 

โดนัลทรัมป กับ ฮิลลารี คลินตัน ในการดีเบตครั้งท่ี 2 

 

ลําดับที่ ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

  1 กรณีคลิป

เสียงหลุด    

ป ค.ศ. 

2005 

ที่ทรัมป

พูดจาหยาบ

คายดูถูก

ผูหญิง 

ทรัมปตอบคําถามไมชัดเจน 

โดยตอบวาเปนเรื่องในอดีต 

อยาไปสนใจเปนเพียงเรื่องที่

ผูชายสองคนคุยกันสวนตัว 

และวาสหรัฐอเมริกามีปญหา

ใหญที่จะตองสนใจมากกวานี้ 

อย า ง ไ รก็ ตาม  ทรั มป ก็ ยั ง

วกกลับไปพูดถึงเรื่องอื้อฉาว

ทางเพศของอดตี  

ประธานาธิบดีบิล คลินตัน  

ฮิลลารีตอกย้ําวา คลิปเสียง

ล า สุ ด ข อ ง ท รั ม ป  ทํ า ใ ห   

หลายคนสงสัยวาเขาเหมาะสม

ที่จะเปนประธานาธิบดีหรือไม 
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ลําดับที่ ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

2 กรณีการใช

อีเมล

สวนตัวของ

ฮิลลารี

ติดตองาน

ราชการ

ระหวาง

ดํารง

ตําแหนง

รัฐมนตรี

ตางประเทศ  

ชวงป ค.ศ.

2008 ถึง 

ค.ศ. 2013 

ทรัมปกลาววาไดรับเลือกเปน

ประธานาธิบดีจะดําเนินการ  

ในเ ร่ืองนี้ ใหฮิลลา รี เข าคุ ก 

เพราะ เป น เ รื่ อ งที่ มี ผลต อ  

ความมั่นคงของประเทศ 

ฮิลลารีก็ตอบโตวาเปนเรื่อง

ของกฎหมาย และจากการ

ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง เ อ ฟ บี ไ อ  

ม า เ กื อ บ  1  ป  ยั ง ไ ม พ บ

หลักฐานว า เ ธอกระทําผิ ด  

ซึ่ งก็ยั งไมมีการตั้ งขอหาใน

เรื่องนี้ดวย 
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ลําดับที่ ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

3 นโยบาย

ดานภาษ ี

แสดงทาทีวาจะลดภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา แตเสนอวาจะมี

การพัฒนาดานสาธารณูปโภค

ตางๆ 

จ ะ มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ค า ใช จ ายของภาค รั ฐ ให มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด และจะ

มี ก า ร ห า ร า ย ไ ด ม า ก ข้ึ น  

โดยมุงเนนการเพิ่มภาษีใหแก 

ผูมีรายไดสูง ซึ่ งจะตองเสีย

ภาษีขั้นต่ํา 30% และคนที่มี

รายไดเกิน 5 ลานเหรียญตอป  

ตองเสียภาษีเพิ่มอีก 4% 

4 นโยบายดาน

ประกัน

สุขภาพ     

โอบามา แคร 

แสดงทาทีวาจะยกเลิกประกัน

สุขภาพดังกลาว เน่ืองจากใช

งบประมาณของประ เทศ

จํ านวนมหาศาล โดยจะมี   

การใหภาคเอกชนมา ดูแล  

เรื่องระบบประกันแทน 

แสดงทาทีวานโยบายดังกลาว

เปนนโยบายที่ดี แตอาจมีการ

ปรับโครงสร าง เ พ่ือให เกิด  

การลดคาใชจายของภาครัฐ 
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ลําดับที่ ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

5 นโยบาย

ดาน

ตางประเทศ

กรณีซเีรีย 

ท รั ม ป  โ จ ม ตี ว า ป ญ ห า 

ผู ก อการร าย ISIS เกิ ดจาก   

การดําเนินนโยบายของโอบามา 

และฮิลลารี เพราะลดจํานวน

ทหารที่ประจําการอยู ในอิรัก  

ทําใหพวก ISIS เขามามีอิทธิพล

แทน นอกจากน้ันการแกปญหา

เรื่องนี้ตองสงทหารไป 30,000 

น าย  และต อ งจั ด ก า รกั บ

ผู ก อการร ายอย างจริ งจั ง   

โดยรวมมือกับรัสเซีย 

การสร า งความร วมมือกั บ  

กลุมซุนนี ชีอะฮ  และเคิรด  

ใ น ก า ร ต อ ต า น  ก ลุ ม  ISIS  

โ ด ย จ ะ ไ ม ส ง ท ห า ร

สหรัฐอเมริกา  ไปประจําการ

แตจะสงที่ปรึกษาไปใหชวยฝก

กองกําลังตางๆ  

6 คุณสมบัติ   

ที่ดีของ    

แตละฝาย 

ทรัมป ก็ช่ืนชมฮิลลารีในฐานะ

นักสู และไมยอมแพ 

ฮิลลารีไดช่ืนชมทรัมป ในเรื่อง

การดูแลลูก ทําใหสะทอนให

เห็นถึงความเปนพอที่ดี 

 
ที่มา :  
https://www.youtube.com/watch?v=G9RbM9rgHO8 
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บทสรุปผลการดีเบต ครั้งที่ 3 

การดีเบตระหวางนางฮิลลารี คลินตัน และนายโดนัลด 

ทรัมป ผูลงชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นครั้งท่ีสาม

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือเชา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ตามเวลาไทย มหาวิทยาลัย

เนวาดา รัฐเนวาดา โดยผูดําเนินรายการ ไดแก คริส วอลเลซ (Chris 

Wallace) จาก Fox News 

ประเด็นสําคัญที่ คริส วอลเลซ (Chris Wallace) ผูดําเนิน

รายการดีเบตออกมาประกาศคือ การดีเบตรอบนี้จะสนทนากัน     

ใน 6 นโยบายสําคัญคือ หนี้สิน ผูอพยพ เศรษฐกิจ ศาลสูง นโยบาย

ตางประเทศ และความเหมาะสมท่ีจะเปนประธานาธิบดี  
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ประเด็นคําถามสําคัญจากประชาชนที่สอบถามโดนัล ทรัมป     

กับ ฮิลลารี คลินตัน ในการดีเบตคร้ังที ่3 
 

ลําดับ

ที่  

ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

1 ตุลาการศาล

สูงสุด 

ต อ ง รั ก ษ า บ ท บั ญ ญั ติ ใ น

รัฐธรรมนูญบทที่ 2 และตุลา

การศาลสูงสุดคนใหมที่ตน  

จะเสนอช่ือจะตองไมสนับสนุน

การทําแทงเสรี 

ตุลาการศาลสูงสุดจําเปนตอง

ยืนหยัดเคียงขางประชาชน

อเมริกัน ในประเด็นสิทธิสตรี 

นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหมี

มาตรการอุดช อง โหว ทา ง

กฎหมายในการซื้ออาวุธปน 

2 นโยบายคน

เขาเมือง 

คลินตันวาตองการอภัยโทษ

ใหกับคนเขาเมืองผิดกฎหมาย 

ทรัมปยินยันดวยวาตนยังยึด

มั่นตอนโยบายสรางกําแพง

ตลอดแนวชายแดน สหรัฐฯ - 

เม็กซิโก 

หากเธอไดรับเลือก ในชวง 

100 วั น แ ร ก ใ น ตํ า แ ห น ง  

เธอจะประกาศแผนเก่ียวกับ

การทําใหคนตางดาวสามารถ

ไดรับสิทธิพลเมืองอเมริกันได 
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ลําดับ

ที่  

ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

3 เศรษฐกิจ โจมตีคลินตันวานโยบายของ

เธอจะเพ่ิมภาษีอัตราสูงในกับ

คนอเมริกัน และบอกวาตนมี

ความสามารถในการเจรจา

การคาและขอตกลงตางๆ ซ่ึง

จะทําให เศรษฐกิจสหรั ฐฯ 

เจริญรุงเรืองภายใตการนํา   

ข อ ง ต น  แ ล ะ ก ล า ว โ จ ม ตี

ข อ ต ก ล ง ก า ร ค า เ ส รี แ ถ บ

อเมริกาเหนือ หรือ NAFTA ซึ่ง

ลงนามในสมัยประธานาธิบดี 

บิ ล  ค ลิ น ตั น  ว า ทํ า ล า ย

เศรษฐกิจอเมริกัน และการ

จางงาน 

นโยบายเศรษฐกิจของตน  

ในการสรางงาน สนับสนุน

พลังงานสะอาด เพ่ิมเพดาน

ค า จ า ง ขั้ น ตํ่ า  เ พิ่ ม ค ว า ม  

เทาเทียมทางรายไดระหวาง

ชาย -ห ญิ ง  และลดต นทุน

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 



 

61 |Page 
 

เอกสารประกอบการศึกษาดูงานการเลอืกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 

ลําดับ

ที่  

ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

4 ความเหมาะสม

ในการดํารง

ตําแหนง

ประธานาธิบด ี

ขอกลาวหาจากสตรีหลายคน

วาตนทํารุมรามตอพวกเธอนั้น 

เปนเรื่องเหลวไหลท่ีถูกสราง

ขึ้ น โ ด ย ที ม ห า เ สี ย ง ข อ ง  

นางคลินตัน 

ทรัมปไดกลาวระหวางการหา

เสียงวาสตรีเหลานั้น ไมดึงดูด

เพียงพอ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ตัวตนที่แทจริงของทรัมปวาไม

เหมาะสมตอตําแหนงผู นํ า

ประเทศ 

5 นโยบาย

ตางประเทศ 

นางคลินตันคือตนเหตุของ

สงครามในอิรักและซีเรีย และ

ส ห รั ฐ ฯ  สู ญ เ สี ย ก า ร

ครอบครองเมืองโมซุลในชวงที่

น า งคลิ นตั น เป นรั ฐมนตรี

ตางประเทศ    โดยแผนของ

ตนในการปราบปรามกลุมรัฐ

อิสลาม และเหตุการณทั้งหมด

ของเ ร่ืองนี้คือความผิดของ

ประธานาธิบดีโอบามา 

ยังไมเห็นประโยชนของการสง

ทหารอเมริกันเขาไปในอิรัก 

อดีต รมต.ตางประเทศสหรัฐฯ 

ผูนีย้ังไดกลาวถึงแผนในการยึด

เมืองโมซุลและปราบปราม

ก ลุ ม รั ฐ อิ ส ล า ม  ร ว ม ถึ ง

ยุทธศาสตรหลังจากน้ัน 
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ลําดับ

ที่  

ประเด็น

คําถาม 

โดนัลด ทรัมป ฮิลลารี คลินตัน  

6 หนี้ภาครัฐ แผนเศรษฐกิจของตนจะชวย

ลดหนี้ภาครัฐ และกลาวโจมตี

โครงการปฏิรูประบบประกัน

สุขภาพของประธานาธิบดี   

โอบามา วาเปนสาเหตุของ

ปญหาหนี้สะสมของรัฐบาล 

ขอเสนอทางเศรษฐกิจของเธอ

จะไมกอหนี้ เพิ่ม และเธอจะ

เพิ่ ม อั ต ร าภาษี สํ าห รับคน

ร่ํารวย เพ่ือจัดหาเงินทุนใน

การชวยเหลือคนรายไดนอย

และชนช้ันกลางในอเมริกา 

 
ที่มา :  
http://www.voathai.com/a/us-presidential-third-
debate/3558926.html 
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เกร็ดนารูเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 

คําศัพท A-Z กับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 

 
การลงคะแนนเสียงโดยไม
ตองไปที่หนวยเลือกต้ัง 
(Absentee Voting) เปด
โอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ไมสามารถเดินทางไป

สถานที่เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงได สถานการณตางๆ      
อาจขัดขวางผูมีสิทธิเลือกตั้ งจนไมอาจไปสถานที่ เลือกตั้ งใ น         
วันเลือกตั้งได เชน อาศัยอยูตางประเทศ เจ็บปวย เดินทาง หรือ   
รับราชการทหาร ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไวแลวจะไดรับ
อนุญาตใหลงคะแนนเสียงโดย สงบัตรเลือกตั้งของผูไมสามารถไป 
ณ ที่เลือกตั้ง (Absentee Ballot) ผานทางไปรษณีย รัฐบัญญัติ 
Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act 
กํากับควบคุมการลงคะแนนเสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกต้ังประธานาธิบดี สวนหลักเกณฑการลงคะแนน
เสียงโดยไมตองไปที่หนวยเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งอ่ืนๆ นั้น
แตกตางกันไปตามแตละรัฐกําหนด รัฐโอเรกอนดําเนินการเลือกต้ัง
ทั้งหมดทางไปรษณีย แตผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจเลือกลงคะแนนเสียง
ดวยตนเองท่ีหนวยเลือกตั้งของเคานตีก็ได 
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“รัฐสีน้ําเงิน” คือคําที่ใชเรียกรัฐใน
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ ผู อ อ ก เ สี ย ง
ล ง ค ะ แ น น ส ว น ใ ห ญ มั ก ใ ห            
การสนับสนุนผู เขาแขง ขันและ
นโยบายของพรรคเดโมแครต 
 

การประชุม ใหญ :  ในปที่ มี      
การเลือกตั้ งประธานาธิบดี  
หลังจากการเลือกตั้ งขั้นตน 
(Primary)  และการประชุ ม
แบบคอคัส (Caucus) ของรัฐ

ตางๆ เสร็จส้ินลง พรรคการเมืองจะจัดการประชุมเพ่ือเลือกผูลง
สมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหนงประธานาธิบดี โดยทั่วไป ผู สมัคร      
ดังกลาวคือผูที่ไดรับเสียงสนับสนุนมากท่ีสุดจากผูแทนพรรคที่เขา
รวมการประชุมใหญ โดยขึ้นอยูกับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นตน    
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกต้ังตําแหนงประธานาธิบดี    
มักเลือกผูรวมหาเสียงเปนผูลงสมัครชิงตําแหนงรองประธานาธิบดี 
ห รืออาจเริ่ มกระบวนการ คัด เ ลือกผู ล งสมั ครชิ งตํ าแหน ง              
รองประธานาธิบดีตอผูแทนพรรคที่เขารวมการประชุมใหญไดเลย
โดยไมเสนอชื่อผูใดกอน 
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ลาเปนสัญลักษณแทนพรรค     
เ ด โ ม แ ค ร ต  ผู ล ง ส มั ค ร ชิ ง
ตําแหนงประธานาธิบดี  เปน
สมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรก
ที่ ถู ก นํ า ไ ป เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ

สัญลักษณรูปลานี้ แตภาพที่เปนที่จดจํามากท่ีสุดมาจากการตูน   
ของโทมัส แนสต ที่วาดภาพพรรคเดโมแครตเปนรูปลาซึ่งเปนสัตวที่
มองกันวาดื้อดาน แตพรรคเดโมแครตก็แสดงใหเห็นถึงอารมณขัน
ของพรรคโดยยอมรับรูปลาเปนสัญลักษณของพรรคอยางไมเปน
ทางการ โดยมองวาลาและพรรคเดโมแครตมีคุณสมบัติที่ดี
เหมือนกันหลายอยาง เชน ไมยอมจํานนงายๆ ทั้งยังนําภาพลา
รูปแบบตางๆ มาใชในสื่อสิ่งพิมพตลอดชวงท่ีผานมา 

ชางเปนสัญลักษณประจําพรรค  
รี พั บ ลิ กั น  นั ก ว า ด ก า ร ตู น
การเมืองชื่อโทมัส แนสต ไดวาด
ภาพการตูนสัตวสองชนิดไวใน
นิตยสาร Harper’s Weekly ใน

ป ค.ศ. 1874 โดยภาพหน่ึงเปนภาพชางทําทาบุกเพ่ือหมายถึง 
“คะแนนเสียงสําหรับพรรครีพับลิกัน” พรรครีพับลิกันรีบอาแขนรับ
ภาพนั้นเปนสัญลักษณของพรรคทันทีและใชภาพนั้นอย าง
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กวางขวาง หลายปผานไป ลาและชางไดกลายเปนสัญลักษณ         
ที่เปนที่ยอมรับกันของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน 

สหรัฐฯ มีระบบการปกครอง
แบบสหพันธรัฐที่ซับซอน โดยมี
รั ฐบาลแห งชาติสํ าคัญที่ สุ ด     
แตรัฐบาลระดับรัฐและระดับ
ทองถิ่นก็มีอํานาจ ในเรื่องที่ไมไดสงวนไวสําหรับรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลระดับรัฐและระดับทองถิ่นมีความเปนอิสระในระดับที่
แตกตางกันไปในการจัดการเลือกตั้งในเขตความรับผิดชอบของตน 
แตก็จัดการเลือกต้ังบอยคร้ัง ซึ่งมีความแนนอนและราบร่ืน 
 

เมื่ อการ เ ลือกตั้ ง ขั้ นตนห รื อ    
ก า รประชุ ม ใหญ ของพร ร ค
ก า ร เ มื อ ง สิ้ น สุ ด ล ง  ก็ จ ะ มี         
การเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือตัดสินวา

ใครจะไดรับการเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนง ในการเลือกตั้งทั่วไป      
ผูออกเสียงเลือกตั้งจะตัดสินใจเลือกผูสมัครจากพรรคการเมืองที่อยู
บนบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ใชในการเลือกตั้งทั่วไปนี้อาจมี
ผูสมัครอิสระ (ซึ่งไมไดสังกัดพรรคการเมืองใด) ใหเลือกดวย ผูสมัคร
อิสระเหลานี้จะมีชื่ออยูบนบัตรเลือกตั้งไดก็ตอเมื่อไดยื่นคํารอง
พรอมลายมือชื่อจากผูสนับสนุนครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
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และไมตองมาจากการเลือกตั้งขั้นตน นอกจากน้ี บัตรเลือกตั้งของ
บางรัฐอาจมีชองใหใสชื่อผูสมัครที่ไมไดมาจากการเสนอชื่อของ
พรรคการเมือง หรือไมไดยื่นคํารองพรอมลายมือชื่อของผูสนับสนุน 
ผูสมัครประเภทน้ีอาจเรียกวา “ผูสมัครที่เสนอชื่อตัวเอง” และเคย
ชนะการเลือกตั้งมาแลวดวย 

การแขงมา (Horce Race) เปน
คําอุปมาหมายถึงการหาเสียง
เลือกตั้ง คําวา “การแขงมา”  
จะแสดงความ รู สึ กตื่ น เ ต น       
ของประชาชนในขณะที่ ชม          
การแขงขันกีฬา คํานี้ยังหมายถึงการเสนอขาวเกี่ยวกับการหาเสียง
ซึ่งมักเนนสถานะความนิยมของผูสมัครแตละคนจากการหย่ังเสียง
ประชาชนราวกับวาผูสมัครเหลานั้นเปนมาแขง แทนที่จะกลาวถึง
ทัศนคติ ความคิดเห็นของผูสมัครในเร่ืองตางๆ 

Internet Campaign -  ผู สมัคร
รับเลือกตั้งและผูสนับสนุนตางมี
ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร นํ า
อินเทอรเน็ตไปใชเปนเครื่องมือ
การหาเสียง และไดพิสูจนแลววา

อินเทอรเน็ตเปนวิธีการระดมทุนจากผูที่คาดวาจะใหความสนับสนุน
ตลอดทั้งเปนวิธีประชาสัมพันธนโยบายและประสบการณของ
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ผูสมัครที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง ในปจจุบัน 
องคกรรณรงคหาเสียงตางมีเว็บไซตสวนตัว (Blog) ผูจัดการเว็บไซต
สวนตัวเหลานี้คือ เจาหนาที่รณรงคหาเสียงที่ไดรับการวาจางให
เขียนเกี่ยวกับคําปราศรัย สุนทรพจนและกิจกรรมของผูสมัครรับ
เลือกตั้งคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ก็มี Blog อิสระ
หลายพันเว็บไซตที่เขียนบทความสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งที่
ตนเองชอบและตอบโตกับ Blogger อ่ืนๆ 

ประธานาธิบดี “จอหน” : “จอหน” 
เปนชื่อท่ีมีที่มาจากพระคัมภีร 
ไ บ เ บิ ล  มี ค ว า ม ห ม า ย ว า 
พ ร ะ คุ ณ ห รื อ พ ร ะ เ ม ต ต า      
แ ห ง อ ง ค พ ร ะ ผู เ ป น เ จ า 
“จอหน” ยังเปนชื่อตนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 4 ทาน 
ไดแก จอหน แอดัมส (ประธานาธิบดีคนที่ 2 ดํารงตําแหนงระหวาง
ป ค.ศ. 1797 - 1801) จอหน ควินซี แอดัมส (ประธานาธิบดีคนที่ 
6 ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1825 - 1829) จอหน เทเลอร 
(ประธานาธิบดีคนที่ 10 ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1841 - 
1845) และจอหน ฟตซเจอรัลด เคนเนดี (ประธานาธิบดีคนที่ 35 
ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1961 - 1963) 
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จอหน  เอฟ .  เคน เน ดี  คื อ
ประธานาธิบดีคนที่  35 ของ
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1961 -
1963) โดยเปนผูที่มีอายุนอย
ที่สุดที่ไดรับเลือกตั้งสูตําแหนง

ประธานาธิบดี เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 ทานถูก     
ลอบสังหารที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส หลังดํารงตําแหนงไดเพียงหนึ่ง
พันกวาวัน จึงนับเปนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ถึงแกอสัญกรรม
เมื่ออายุนอยที่สุดอีกดวย ประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดี      
เคยใหคําแนะนําอันเปนท่ีเลื่องลือแกชาวอเมริกันวา “จงถามวาคุณ
ทําอะไรใหประเทศของคุณไดบาง” 
 
ในสหรัฐฯ มีอุปกรณลงคะแนน
เลือกตั้งมากมายหลายหลาก 
และลักษณะของเทคโนโลยี    
การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังก็
เปลี่ยนไปตลอดเวลา ในอดีต
บางเขตเลือกตั้งยังคงใชเครื่อง “คันโยก” ซึ่งผูออกเสียงลงคะแนน
จะโยกคันโยกเล็กๆ ที่อยูขางชื่อผูสมัครที่ตนชอบหรือประเด็นที่ตน
สนับสนุน 
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การเ ลือกตั้ งกึ่ ง เทอม 
(Midterm election) 
หมายถึง การเลือกต้ัง
เพ่ือชิงเกาอ้ีในวุฒิสภา
และสภาผูแทนราษฎร

ในระหวางที่ประธานาธิบดียังดํารงตําแหนงอยูหรือ 2 ปหลังจากท่ี
ประธานาธิบดี เขารับตําแหนง ซ่ึงมีวาระ 4 ป  บางคร้ังจะมี            
การตีความผลของการเลือกตั้งดังกลาววาเปนการแสดงถึงทัศนคติ
ของประชาชนที่มีตอผลงานของประธานาธิบดีในชวง 2 ปแรก       
ที่ดํารงตําแหนง การเลือกตั้งกึ่งเทอมน้ีเปนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก
ใหมจํานวนหนึ่งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมทั้งหมดรวมท้ัง
เจาหนาที่ระดับรัฐและทองถิ่นจํานวนมาก 
 
การโฆษณาทางลบ (Negative 
ads) หมายถึง การโฆษณาท่ี
พยายามโนมนาวใหผูมีสิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนนเสียงให
ผูสมัครคนใดคนหนึ่งดวย
วิ ธี ก ารสร า งภาพลบให ผู ส มัครคู แข ง  อาจ เป นการ โจม ตี
บุคลิกลักษณะของผูสมัครรายน้ันหรือทาทีที่ผานมาของผูสมัครใน
เรื่องตางๆ 
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นอกจากการเลือกตั้ ง
ร ะ ดั บ รั ฐ บ า ล ก ล า ง 
ร ะ ดั บ รั ฐ แ ล ะ ร ะ ดั บ
ทองถ่ินซึ่งจัดขึ้นในปที่
เปนเลขคูแลว บางรัฐ
และทองถิ่นบางแหง ก็
จัดการเลือกตั้งในปที่เปนเลขคี่ดวย มีหลายแหงที่จัดการเลือกตั้ง
พิเศษ ซึ่งอาจจัดในชวงเวลาใดก็ตาม เพ่ือวัตถุประสงคอยางใด  
อยางหน่ึง เชน เพ่ือเลือกตั้งเจาหนาที่เขาดํารงตําแหนงที่วางลง
อยางไมคาดหมาย  
 
การเลือกตั้งข้ันตน 
(Primary election)  
หมายถึง การเลือกตั้ง
ที่ จั ด ข้ึนเ พ่ือเลือก
ตั ว แ ท น พ ร ร ค
ก า ร เ มื อ ง แ ต ล ะ
พรรคเพ่ือเขาชิงตําแหนงทางการเมือง การเลือกตั้งขั้นตนอาจจัดขึ้น
ในทุกระดับชั้นของรัฐบาล รวมทั้งการเลือกนายกเทศมนตรี        
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเขต การเลือกตั้งผูวา   
การรัฐหรือการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกทั่วรัฐ การเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐในการเลือกตั้งขั้นตน “แบบปด” นั้น สมาชิกพรรคที่จด
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ทะเบียนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง สวนในการเลือกตั้ง
ขั้นตน “แบบเปด” ผูลงคะแนนเสียงที่จดทะเบียนกับพรรคหนึ่ง 
(หรือท่ีเรียกวาผูลงคะแนนเสียง “ขามพรรค”) อาจลงคะแนนเสียง
ในการเลือกตั้งขั้นตนของอีกพรรคหน่ึงได   การเลือกตั้งขั้นตน           
เพ่ือคัดเลือกผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีจะจัดขึ้นในระดับรัฐ
เพ่ือสรรหาผูที่ประชาชนในรัฐนั้นๆ เห็นวาเหมาะสมที่จะเปน
ผูสมัครของพรรค ผูมีสิทธิ์ออกเสียงอาจลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือก
ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีที่ตนชื่นชอบโดยตรง หรืออาจ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกผูแทนซึ่ง “สัญญา” วาจะใหการสนับสนุน
ผูสมัครรายนั้นในท่ีประชุมใหญของพรรค ท้ังนี้ขึ้นอยูวากฎหมาย
ของรัฐนั้นๆ กําหนดไวอยางไร การเลือกตั้งขั้นตนระดับรัฐนี้ ถาจัด
แต เนิ่นๆ ในฤดูการเลือกตั้ ง  อาจทําใหผู สมัครชิ งตํ าแหน ง
ประธานาธิบดีที่มีคะแนนนําชะงักอยูเพียงนั้น และทําใหผูสมัครที่
คนรูจักนอยกวามีคะแนนนิยมพุงขึ้น กรุณาอยาลืมวาการเลือกตั้ง
ขั้นตนเปนอีกทางเลือกหน่ึงในระบบการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง
แบบคอคัส 

ตําแหนงในรัฐบาลกลางที่มา
จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง แ ต ล ะ
ตํ า แหน ง จะมี คุณส มบั ติ
แตกตางกันไปตามที่กําหนด
ไวในมาตราท่ี 1 และ 2 ของ



 

73 |Page 
 

เอกสารประกอบการศึกษาดูงานการเลอืกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 

รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ตัวอยางเชน ผูสมัครตําแหนงประธานาธิบดี   
ตองมีสัญชาติอเมริกันโดยกําเนิด มีอายุอยางต่ํา 35 ป และพํานัก
อยูในสหรัฐฯ อยางนอย 14 ป ผูสมัครตําแหนงรองประธานาธิบดี    
ก็ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน บทแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 
12 ยั ง ร ะบุ ว า รอ งปร ะธ านาธิ บดี ห า มม าจากรั ฐ เ ดี ย ว กั บ
ประธานาธิบดีดวย 

สําหรับผูสมัครตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
นั้น ตองมีอายุอยางต่ํา 25ป มีสัญชาติอเมริกันมาแลว 7 ป และเปน
ผูพํานักอยางถูกตองตามกฎหมายของรัฐที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง         
สวนผูสมัครตําแหนงวุฒิสมาชิก (ส.ว.) จะตองมีอายุอยางต่ํา 30 ป 
มีสัญชาติอเมริกันมาแลว 9 ป และเปนผูพํานักอยางถูกตองตาม
กฎหมายของรัฐที่ตนลงสมัครรับเลือกต้ัง ผูที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สําหรับตําแหนงอ่ืนๆ ในระดับรัฐหรือระดับทองถิ่นจะตองมี
คุณสมบัติตามที่รัฐหรือทองถิ่นของตนกําหนดไว 
 

รัฐสีแดง (Red state) หมายถึง   รัฐ
ในสหรัฐอเมริกาที่ผู มีสิทธิ
ลงคะแนนเสี ยงส วน ใหญ      
มั ก ส นั บ ส นุ น ผู ส มั ค ร รั บ
เลือกตั้ งและแนวคิดต างๆ 
ของพรรครีพับลิกัน 
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คําวา “Super Tuesday” 
เริ่มใชกันอยางกวางขวาง
ในป ค.ศ. 1988 เม่ือกลุม
รัฐทางใตรวมตัวกันจัดการ
ประชุมขั้นตนระดับภูมิภาค

ที่ใหญและมีประสิทธิผลมากเปนครั้งแรกเพ่ือเสริมความสําคัญ   
ของรัฐทางใตในกระบวนการเสนอชื่อผูลงสมัครรับเลือกต้ังตําแหนง
ประธานาธิบดีและลดผลกระทบของการลงคะแนนเสียงกอน      
ของการประชุมคอคัสในรัฐ ไอโอวาและการประชุมขั้นตน             
ในรัฐนิวแฮมเชียร ปจจุบันความหมายของวลีนี้ เริ่มคลุมเครือ        
ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีหลายรัฐในหลายภูมิภาครวมกลุมจัดการ
ประชุมข้ันตนในวันอังคารเดียวกันหรือคนละวัน การรวมกลุมของ
รัฐเหลานี้สําคัญมากเพราะน้ําหนักของคะแนนเสียงท่ีมาก และ     
พรอมเพรียงกันมีโอกาสสงเสริมหรือสรางความผิดหวังใหแกผูที่หวัง
จะไดรับเสนอชื่อใหเปนผูลงสมัครรับเลือกต้ังตําแหนงประธานาธิบดี
ของพรรคเพราะมีการเ ลือกตัวแทนไป เขารวมการประชุม
ระดับประเทศของพรรคจํานวนมากในคราวเดียวกัน 
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พรรครีพับลิกันและพรรค
เดโมแครตไดครอบครอง
การเมืองระบบเลือกตั้งมา
ตั้งแต ค.ศ. 1860 การท่ีมี
พรรคการเมืองสองพรรค
ผลัดกันผูกขาดการเลือกตั้งของประเทศมาเปนระยะเวลานานอยาง
ไมมีที่ใดเทียบไดนี้ สะทอนถึงโครงสรางของระบบการเมืองอเมริกัน
และลักษณะพิเศษของพรรคการเมืองในประเทศนี้ 

เ กิ ด ขึ้ น เ มื่ อ จํ า น ว น
ตัว เลือกที่ ผู ล งคะแนน
เสียงเลือกในการแขงขัน 
นอยกวาจํานวนสูงสุดที่
อนุญาตใหเลือกไดในการ

แขงขันครั้งนั้นๆ หรือเมื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมเลือกเลยในกรณี
ที่การแขงขันครั้งนั้นมีเพียงตัวเลือกเดียว 

การลงคะแนนเสียง (Voting) 
เ ป นสิ ทธิ ขั้ น พ้ื นฐ านและ
หนาที่รับผิดชอบของพลเมือง
สหรัฐฯ กลาวคือ สิทธิที่จะมี
ส วนออกความคิดเห็นว า    
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ตนควรอยูภายใตการปกครองลักษณะใด และหนาที่รับผิดชอบที่
ตองรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกต้ังและประเด็นตางๆ 
เมื่อตนไปคูหาเลือกต้ัง 
 

ผู ห ญิ ง ใ น รั ฐ ส ภ า 
Jeannette Rankin 
สมาชิกพรรครีพับลิ
กันจากรัฐมอนแทนา
เขานั่ งประจําที่ ใน

สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2006 ในฐานะ
สตรีคนแรกที่ไดรับเลือกต้ังสูรัฐสภา กอนสหรัฐฯ ออกบทบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญบทที่ 19 ในป ค.ศ. 1920 ซึ่งใหสิทธิ              
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแกผูหญิงอเมริกันทุกคน Rankin 
ยืนยันวา ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสตรีเปนสิ่งจําเปน
ในการสรางสังคมที่ดีขึ้น เธอกลาววา “ผูชายและผูหญิงก็เหมือน   
มือขวาและมือซาย ไมมีเหตุผลเลยท่ีจะไมใชมือทั้งสองขาง” 
ในป ค.ศ. 1932 Hattie Caraway ซ่ึงแรกเริ่มไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนสามีผูลวงลับ ไดกลายเปนผูหญิงคนแรกท่ีไดรับเลือก
เปนวุฒิสมาชิกรัฐอารคันซอ ดวยตัวของเธอเองโดยเปนผูแทนรัฐ
อารคันซอ เธอถูกขนานนามวา “silent Hattie” เพราะไมคอย
อภิปรายสาธารณะบอยนัก Caraway ทํางานอยางเอาจริงเอาจัง
มากและสร า งชื่ อ เ สี ย ง ว า เป นบุ คคลที่ มี จ ร รยาบรรณสู ง      
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Margaret Chase Smith เ ป น ผู แ ท น รั ฐ เ ม น โ ด ย ค รั้ ง แ ร ก 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและตอมาเปนวุฒิสมาชิก นับเปนสตรี
คนแรกที่ทํางานในท้ังสองสภา เม่ือป ค.ศ. 1964 ในการประชุม
ใหญของพรรครีพับลิกัน ที่ประชุมพิจารณา Smith ใหเปนผูแทน
พรรคชิงตําแหนงประธานาธิบดี แตคะแนนสนับสนุนเธอแพ  
ตอ Barry Goldwater 

ใ น ส ห รั ฐ ฯ  มี อุ ป ก ร ณ
ลงคะแนนเลือกตั้งมากมาย
หลายหลาก และลักษณะ 
ของเทคโนโลยีการลงคะแนน
เ สียง เลื อกตั้ ง ก็ เปลี่ ยนไป

ตลอดเวลา ปจจุบัน มี เพียงไมกี่แหงที่มีการลงคะแนนเสียง        
ดวยการใชบัตรกระดาษลงคะแนนท่ีตองทําเครื่องหมายกากบาท X 
ขางชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งอยางที่เคยทําในอดีต อยางไรก็ตาม ระบบ
คอมพิวเตอรสวนใหญก็ยังคงใชบัตรกระดาษที่มีการระบายทึบ
วงกลมหรือลากเสนโยง จากนั้นจะมีการสแกนบัตรเลือกตั้ ง 
เพ่ือบันทึกการลงคะแนนเสียง อุปกรณนี้เรียกวา เครื่องสแกน 
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ในสหรัฐฯ ในทุกปที่ เปน
เลขคู  จะมีการเ ลือกตั้ ง
เจาหนาที่เขาดํารงตําแหนง
ระดับ รัฐบาลกลางบาง
ตําแหน ง  และตําแหน ง
เจาหนาที่ระดับรัฐและระดับทองถิ่นสวนใหญ แตก็มีรัฐบางรัฐ    
และ เขตท องถิ่ นบา ง เขตจั ดการ เลื อกตั้ ง ในปที่ เ ป น เ ล ข ค่ี 
ดังนั้น ทุกๆ ส่ีป  ชาวอเมริกันจะเลือกต้ังประธานาธิบดีและ         
รองประธานาธิบดี  และทุกๆ สองป  ชาวอเม ริกันจะเ ลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด 435 คน และวุฒิสมาชิกราว    
หนึ่งในสามของวุฒิสมาชิกทั้งหมด 100 คน วุฒิสมาชิกอยู ใน
ตําแหนงคนละหกป แตจะครบวาระไมพรอมกัน การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งตอไปจะมีขึ้นในป ค.ศ. 2020 

John Zogby ผูกอตั้ง “Zogby Poll” 
” และกลุมบริษัท Zogby เปน
ผูสํารวจความคิดเห็น ผูนําทาง
ความคิดและนักเขียนหนังสือ
ขายดีชาวอเมริกันที่ไดรับการ

ยกยองจากท่ัวโลก การสํารวจความคิดเห็นของเขาใชทั้งวิธีโทรศัพท
และวิธีทางอินเทอรเน็ตเชิงโตตอบ ผลสํารวจความคิดเห็นของ 
John Zogby ตรงกับผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีป ค.ศ. 1996 
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อยางแมนยํา รวมท้ังอีกสองครั้งตอมาดวย การสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ John Zogby ยังคงแมนยํา
ที่สุดตลอดการเลือกตั้งหาครั้ง เขาเคยทําหนาที่นักวิเคราะหในการ
ถายทอดสดการเลือกตั้งใหแกสถานีโทรทัศน NBC News, BBC, 
CBC, และABC (ออสเตรเลีย) และ Foreign Press Center ในกรุง
วอชิงตันจะกลาวถึงเขาในการเลือกต้ังทุกครั้งตั้งแตป ค.ศ. 1998 

ที่มา : https://th.usembassy.gov/th/az-us-elections-th/ 
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โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ดานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ      

การเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
............................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนหนวยงาน     
ที่ ให บริ ก ารทาง สั งคม  โดยใช ผลการวิ จั ย เชิ งสํ า รวจหรือ                 
ผลโพลในการสะทอนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอสังคมไทย 
ซึ่ งที่ ผ านมาไดมี การ พัฒนาวิธี การและรูปแบบการสํ ารวจ           
ความคิดเห็นมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของสังคม   
ในปจจุบัน ดังนั้นการเรียนรู เพ่ือพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน    
ดานการวิจัยเชิงสํารวจ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่ ง และในป         
พ.ศ. 2559 น้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี   
ครั้งที่ 58 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ้น ในการ
เลื อกตั้ งทุกครั้ ง  จะ มีการ ดํา เนินการสํ ารวจความคิด เห็ น             
จากประชาชนโดยสํานักโพลที่มีชื่อเสียง และจากสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งมีการนําเสนอผลสํารวจกอนการเลือกตั้ง ซึ่งนับเปนโอกาส
อันดีอยางยิ่งที่บุคลากรของสวนดุสิตโพลจะไดมีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณดานการสํารวจความคิดเห็น เพ่ือนํามาใช
ในการพัฒนางานและตอยอดองคความรูดานการวิจัยเชิงสํารวจ 
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การศึกษาดูงานครั้งนี้สอดคลองกับแนวทางแผนพัฒนา
สวนดุสิตโพล ประจําป พ.ศ. 2559 - 2562 และแผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพัฒนาการดําเนินงานและสงเสริม
ศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีด
ความสามารถ ทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัติการจากการศึกษา 
ดูงานในตางประเทศที่มีทั้งวิทยาการและนวัตกรรมใหมที่นาสนใจ  
เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูและประสบการณใหกับบุคลากรได รวมทั้ง
เปนการสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานในการเขาสูสากล 
ซึ่งจะทําใหสวนดุสิตโพล มีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคตได 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรของสวนดุสิตโพล 
ใหไดรับความรูและประสบการณดานการสํารวจความคิดเห็นที่เปน
ประโยชน และนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน  

2.2 เพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศนในการทํางานใหกับบุคลากร
ของสวนดุสิตโพลจากวิทยาการหรือนวัตกรรมใหมในการไปศึกษาดูงาน 
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3. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงคุณภาพ  
 ผูบริหาร ท่ีปรึกษา และบุคลากรของสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับความรูจากการศึกษาดูงานและนําไปใช
พัฒนาการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 เชิงปริมาณ  
 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเกิดจากการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมใหมๆ   
ในการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในหนวยงานไดอยางเหมาะสม 
 
4. กลุมเปาหมาย 
 ไดแก  ผูบริหาร ท่ีปรึกษา บุคลากร และเครือขาย        
ความรวมมือของสวนดุสิตโพล พรอมทั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิตที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดําเนินงานของสวนดุสิตโพล     
ไปรวมสังเกตการณการเลือกตั้ง และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการสํารวจประชามติและระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดี       
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ิน 15 คน ดังนี้ 
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 ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 

1 ผศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต ที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล 
2 ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 
3 ดร.ศิริ ชะระอํ่า ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ 
4 นางสาวนันทธิญา ศฤงคสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดี 
5 นายณัฐพล แยมฉิม ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล 
6 นางสาวพบรัก แยมฉิม ผูอํานวยการฝายธุรกิจวิชาการ 
7 นางผองพรรณ จาดกอน ผูอํานวยการฝายประมวลผล 
8 นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ผูอํานวยการฝายสํานักงาน 
9 นายกิตติพงศ อิ่มประคองศิลป รองผูอํานวยการฝายธุรกิจวิชาการ 
10 นางสาวภัฏฆชนิศา ชัยสุขสุวรรณ นักวิจัย 
11 นางสาวพิมพชนก สีหา นักวิจัย 
12 นางสาวมฤริณทร แตงนอย นักวิจัย 
13 นายนิพนธ ทักษิณ นักวิจัย 
14 นางสาวนภณัฐ ชมพ ู นักวิจัย 
15 นายณัฐธนิชร สุวรรณรังค นักวิจัยเครือขาย 
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5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ

5.1 ตารางกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ (สัปดาห) 

ลําดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ (สัปดาห) 

ส.ค. 2559 ก.ย. 2559 ต.ค. 
2559 

พ.ย. 
2559 

1 ประชุมผูบริหารท่ี
ปรึกษาและบุคลากร 

2 ประสานงานกบั
มหาวิทยาลยัใน
ตางประเทศ 

3 จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุญาตไปตางประเทศ 

4 ทําหนังสือขออนุญาต
ลาไปตางประเทศ 

5 จัดเตรียมเอกสารการ
เดินทาง และดําเนินการ
ขอวีซา  

6 เตรียมความพรอม
บุคลากรในการไป
ศึกษาดูงาน 

7 เดินทางไปศึกษาดูงาน 

8 สรุปผลการศึกษาดูงาน 

9 รายงานผลการศึกษา 
ดูงาน 

    หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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5.2 ปฏิทินการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

วันจันทรที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
กรุงเทพฯ - ฮองกง - ซานฟรานซิสโก 
05.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 

เคานเตอรสายการบินคาเธย แปซิฟก  
08.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง เท่ียวบินที่ CX 700  
12.10 น. ถึงสนามบินฮองกง เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 
14.10 น. ออกเดินทางตอโดยเที่ยวบินที่ CX 870 
11.05 น. ถึงสนามบินเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ผานขั้นตอนการตรวจคน    
เขาเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสูตัวเมือง   
เมืองซานฟรานซิสโก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย เดินทางสูยอดเขา Twin Peak เมืองซานฟรานซิสโก 

เพื่อชมทัศนียภาพของเมือง สะพานโกลเดนทเกต 
(Golden Gate Bridge) และสะพานเบยบริต (Bay 
Bridge) และถายภาพที่ระลึกท่ีสะพานโกลเดนทเกต  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และเขาสูที่พัก โรงแรม 
Hilton Union Square San Francisco 

 
 
 
 



 

86 |Page 
 

เอกสารประกอบการศึกษาดูงานการเลอืกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
ซานฟรานซิสโก 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

จากนั้นนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือเปนเอกลักษณ
ของเมืองซานฟรานซิสโก และชมถนน Crookest 
Street หรือเรียกวา ถนนยานลอมบาด ที่ไดชื่อวา   
คดเคี้ยวที่สุดในโลกและมีไมประดับสองขางทาง    
และเดินทางสูมหาวิทยาลัยเบิรกเลย (University     
of California, Berkeley) เ พ่ื อศึ กษ าดู ง านตาม
วัตถุประสงค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย เดินทางสูทาเรือ Fisherman’s Wharf เพ่ือลองเรือ

เฟอรรี่ชมอาวซานฟรานซิสโก โดยเรือจะแลนผาน
คุกอัลคาทราส ซึ่งเคยไดชื่อวาแข็งแกรงมากที่สุด 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  และเขาสูที่พักโรงแรม   
Hilton Union Square San Francisco 

 
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   
ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

เดินทางสูสนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางตอ   
สูเมืองลาสเวกัส 
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12.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโกสูเมืองลาสเวกัส 
โดยสายการบินเซาท เวสต  แอรไลน เ ท่ียวบินที่  
WN470 

13.55 น. เดินทางถึงสนามบินลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา 
ที่ไดฉายาวา เมืองแหงบาป (Sin City) หรือสนามเด็ก
เลนของสหรัฐอเมริกา (America's Playground) 
เนื่องจากมีสถานพนันรวมทั้งโรงแรม ศูนยแสดง
สินคา ศูนยประชุม รานอาหาร หางสรรพสินคา 
จํานวนมาก จากนั้นเดินทางสูลาสเวกัส พรีเมี่ยม 
เอาท เล็ ต  ( Las Vegas Premium Outlets)  และ
รับประทานอาหารกลางวัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และเขาสูที่พัก โรงแรม 
Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino 

 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   
ลาสเวกัส - แกรนดแคนยอน (สกายวอรค)  
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรมเดินทางสูอุทยาน 

แหงชาติแกรนดแคนยอน  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในอุทยานแหงชาติ  

แกรนดแคนยอน 
จากนั้นไปที่  Eagle Point, Skywalk Glass Bridge 
หรือสกายวอรค ซึ่งเปนสะพานแกวเกือกมาที่มี     
ความสูงประมาณ 1,200 เมตร อยู เหนือแมน้ํา
โคโลราโดทอดผานหุบเหวของแกรนตแคนยอน 
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ระหวางทางเดินเปนกระจกใสท่ีมองลงไปเห็นเหว 
ที่ อยู ด านลาง โดย ท่ี  Guano Point สามารถชม
ธรรมชาติความงาม ความล้ีลับของแกรนดแคนยอน
และแมน้ําโคโลราโดได 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  และเขาสูที่พักโรงแรม 
Hualapai Ranch  

วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
แกรนดแคนยอน - ลาสเวกัส - วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

เดินทางสูสนามบินลาสเวกัส เพื่อเดินทางตอสู  
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

13.55 น.  ออกเดินทางสูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยสายการบิน   
ยูไนเต็ด แอรไลน  

21.19 น. ถึ งกรุ งวอชิ งตัน ดี .ซี .  เ มืองหลวงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่ ง เปนเมืองที่ออกแบบผังเมือง 
ไดสวยงามและเปนระเบียบ และเปนที่ตั้ งของ 
ที่ทําการของหนวยงานรัฐบาลท่ีสําคัญ จากนั้นเขาสู  
ที่พักโรงแรม Marriott Bethesda 
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วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
วอชิงตัน ดี.ซี. 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

เ ดินทางไปท่ีอนุสรณสถานโธมัส เจฟเฟอรสัน 
(Jefferson Memorial) และอนุสรณสถานประธานาธิบดี   
ลิ น ค อน  ( Lincoln Memorial)  ซึ่ ง ท้ั ง  2  ท า น 
เ ป น รั ฐ บุ รุ ษ ผู ยิ่ ง ใ หญ ใ นหน า ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร
สหรัฐอเมริกา จากนั้นชมทําเนียบขาว (White 
House) สถานที่ทํางานและบานพักราชการของ
ประธานาธิบดีผานชม อนุเสาวรียวอชิงตัน หรือท่ีรูจัก
กันในนามไมเปนทางการคือ “แทงดินสอ” แทงหิน
โอเบลิสกที่สรางเพ่ือเปนเกียรติแก จอรจ วอชิงตัน 
ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผูนํา
อิสรภาพมาสูสหรัฐอเมริกาท่ีทําจากหินออนและต้ัง
ตระหงานอยางเห็นไดชัดเจน ซ่ึงมีความสูง 555 ฟุต 
ผานชมสถาปตยกรรมอันสวยงามของอาคารสีขาว  
ซึ่ งสราง เปนที่ รํ าลึกถึ งประธานาธิ บดีคนท่ี 16 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอน 
ผูที่ประกาศเลิกทาสนั่นเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานชม พิพิธภัณฑสมิธโซเนียน ซึ่งใหญที่สุด 

ในโลกโดยทุกทานจะไดชมพิพิธภัณฑประวัติ
ธ ร ร ม ช า ติ  ( National Museum of Natural 
History) และทานยังสามารถเพลิดเพลินกับการชม
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หุนสตาฟ ชางปาแอฟริกันที่ตัวใหญที่สุดในโลก 
นอกจากนั้นยังมีหองจัดแสดงซากดึกดําบรรพ  
โครงกระดูกไดโนเสารและท่ีพลาดไมไดซึ่ งเปน 
ไฮ ไลท เลยก็คื อ  เพชร โฮ ป  (Hope Diamond) 
เปนเพชรสีน้ําเงินที่ใหญที่สุดในโลกในบรรดาเพชร 
สีน้ําเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ําหนัก 112 กะรัต 
(22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเปนสิ่งล้ําคา
หายากแลวยังมีประวัติความเปนมาท่ียาวนานอีกดวย 
จากนั้น นําทานสู Pentagon Malls แหลงชอปปง
สินคามากมาย หลากหลายประเภท ไมวาจะเปน
เสื้อผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอางตาง ๆ มากมาย 
ไ ด เ วล าสมคว ร  นํ าท าน เดิ นทางสู ภั ตตาคาร 
เพื่อรับประทานอาหารเย็น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  และเขาสูที่พักโรงแรม 
Marriott Bethesda 

วันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
วอชิงตัน ดี.ซี. - Amish Village - ฟลาเดลเฟย 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนั้นพบปะ และ

พูดคุยกับตัวแทนจากสถานฑูต  เพ่ือแลกเปล่ียน
ขาวสารและขอมูลตางๆ และหลังจากนั้นนําทานชม 
พิพิธภัณฑเครื่องบินและยานอวกาศ (National Air 
and Space Museum) พิพิธภัณฑอากาศยานและ 
ยานอวกาศ ท่ีมี ผู เ ข า ชม สู งที่ สุ ด ใน โลกแสด ง
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ประวัติศาสตรการบินมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน 
ประกอบดวย เคร่ืองรอน เครื่องบิน จรวด ยาน
อวกาศ ซึ่งเปนของจริงต้ังแสดง นอกจากนี้ยังมี
ทองฟาจําลอง หินจากดวงจันทร และเครื่องบิน      
ลําแรกของโลกจากตระกูล Wright จากนั้นนําทาน
เดินทางสู  “หมูบานอามิช” (Amish Village) หมูบานที่
ประชากรยังคงดํารงชีวิตในแบบดั้งเดิม ถึงแมวา
ปจ จุบันจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม เข ามาแทนท่ี          
แลวก็ตาม แตชาวบานในหมูบานนี้ ก็ยังคงใชชีวิต    
ในแบบเดิม เหมือนเมื่อสมัยหลายรอยปที่ผานมา  
ชาวบานในหมูบานนี้ แตเดิมคือชาวยุโรปท่ีอพยพ     
มาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกทานที่ไดมาเยือน
หมูบานแหงนี้  จะไดเห็นถึงการใชชีวิตประจําวัน    
การดํารงชีพ การเดินทาง ของชาวบาน ซึ่งทาน
จะตองแปลกใจวา ยังมีผูคนที่ยังสามารถดํารงชีวิต
แบบนี้ไดอยูอีกหรือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นํ าท าน เดิ นทางสู เ มื อ ง  เ มื อ งฟ ลลา เดล เฟย             

รัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเปนเมืองที่ริเริ่มการประกาศ
อิสรภาพในสมัยกอต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา นําทาน
ชมระฆังแหงเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ
ของการกอตั้งประเทศ และชมหอแหงเสรีภาพ 
(Independence Hall) สมัยกอนสรางข้ึนเพื่อใช
เปนศาลาวาการรัฐ ปจจุบันใชเปนท่ีเก็บรักษาเอกสาร
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อิ ส ร ภ า พ แ ล ะ ต้ั ง ดิ น แ ด น ใ ห ม โ ด ย ใ ช ชื่ อ ว า 
“สหรัฐอเมริกา” (United States of America) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  และเขาสูที่พักโรงแรม 
Hilton Philadelphia City Avenue 

วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
ฟลาเดลเฟย - ดูงานตามวัตถุประสงค - นิวยอรก 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสู Temple University เพื่อศึกษา 
ดูงานตามวัตถุประสงค 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู Franklin & Marshall College 

เพื่อศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค  
เมื่อไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางสู มหานคร
นิวยอรก นครแหงความมั่งคั่งทันสมัย ทั้งทางดาน
สถาปตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเปนศูนยกลาง
ของธุรกิจและการทองเที่ยว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และเขาสูที่พักที่ โรงแรม 
Sheraton New York Time Square 
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วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
นิวยอรก - เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญในนครนิวยอรก 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนั้นพบปะ และ

พูดคุยกับตัวแทนจากสถานฑูต  เพ่ือแลกเปล่ียน
ขาวสารและขอมูลตางๆ ไดเวลาสมควร และรวม
เดินทางเพ่ือสังเกตการณการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเดินทางสูภัตตาคารเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานสู  เซ็นทรัล พารค (Central Park) เปน

สวนสาธารณะขนาดใหญ ใน เ มืองแมนฮัตตัน         
แหงมหานครนิวยอรก เปนเจาบานท่ีคอยตอนรับ
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกประมาณปละ 25 ลานคน 
เปนสวนสาธารณะท่ีมีคนมาเยี่ยมชมมากท่ีสุด         
ในสหรัฐอเมริกาและหากทุกทานเดินชมสวนเขามา
ดานใน ทานจะพบกับลานน้ําพุเบเทสดา(Bethesda 
Fountain) ซึ่งมีรูปปน “Angel of the Waters” 
ที่ เปนสัญลักษณของเซ็นทรัล พารค อยูใจกลาง     
สวนโดยสถานท่ีแหงนี้ไดเคยเปนฉากในภาพยนตร
ไทยชื่อดังเรื่อง “กุมภาพันธ” ที่พระเอกชาคริต     
แยมนาม เปน Homeless และมาอาศัยใน Central 
Park ตร งบ ริ เ วณน้ํ าพุ เบ เทสด า ซ่ึ ง เปนฉาก ท่ี          
แฟนภาพยนตรนาจะคุนเคยดี สวนในฤดูหนาว        
มีลานสเก็ตน้ํ าแข็งสองลานหนึ่ ง ในสองลานนี้           
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จะถูกดัดแปลงเปนสระวายน้ํา ในชวงเดือนกรกฎาคม
แ ล ะ สิ ง ห า ค ม  ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ ร อ บ ๆ  ส ว น 
มี Strawberry field ท่ีเปนอนุสรณแหงความทรงจํา
ขอ ง  จอห น  เ ลนนอนแห ง ว ง ส่ี เ ต าทอ งห รือ 
“The Beatles” นอกจากนี้แลวก็ยั งมีสวนสัตว  
เรือนไมสวน เขตสงวนพันธุสัตวปา พื้นที่ปาไม
ธรรมชาติที่กวางใหญ อางเก็บน้ําที่ลอมรอบไปดวย 
ลูวิ่ง และรวมไปถึงโรงละครกลางแจงเดลาคอรเต  
จากนั้นนําทานสู ยานไทม สแควร (Times Square) 
หนึ่ ง ในสถานที่ เปน หัวใจของนิ วยอรก ซ่ึ งจะ มี  
การเฉ ลิมฉลองตอน รับป ใหม  กันอย า งคับคั่ ง 
และอลังการมากที่สุดในโลกแหงหนึ่ง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  และเขาสูที่พักโรงแรม 
Sheraton New York Time Square 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
นิวยอรก 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทุกทาน“ลงเรือเฟอรรี่” สูเกาะลิเบอรตี้ จาก
ทาเรือแบตเตอรรี่ปารค เขาสูปากแมน้ําฮัดสันมุงสู
เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเปนอนุสาวรียที่ยิ่งใหญ และมี
คุณคาทางจิตใจเปนประติมากรรมโลหะสําริดรูปเทพี
หมเสื้ อคลุม มือขวาชูคบเพลิงสวนมือซ ายถือ 
แผนจารึกคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบ
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โดยเฟรเดรีค โอกุสต บารโทลดี โครงรางเหล็ก
ออกแบบโดย เออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค และกุสตาฟ         
ไอเฟล ซึ่งเปนผูออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส สวน
ฐานอนุสาวรียสรางโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลง  
ซอนเนตของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซ่ึงมี
เนื้อหาตอนรับผูอพยพท่ีเขามาอยูมาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากนั้นผานชม สะพานแขวนบรูคลิน 
ที่ถือเปนสะพานแขวนท่ีเกาแกที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถูกสรางในสมัย ค.ศ. 1883 โดยปจจุบันทางการได
ขึ้นทะเบียนใหเปนสัญลักษณทางวิศวกรรมแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกาดวย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานขึ้นชมทิวทัศนของมหานครนิวยอรกบนตึก 

One World Trade ตึกใหมที่ถูกสรางข้ึน แทนตึก
เวิลด เทรด เซ็นเตอร หลังเดิมท่ีเกิดเหตุวินาศกรรม 
กลายเปนตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ ดวยระดับความสูง 
1,176 ฟุต คณะกรรมการที่ปรึกษาดานตึกสูงและท่ี
พักยานชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศใหตึกระฟา       
"วัน เวิลด เทรด เซ็นเตอร" ในนครนิวยอรกเปนตึกสูง
ที่สุดของสหรัฐ ดวยระดับความสูง 1 ,176 ฟุต 
เหนือกวา ตึก"วิลล ทาวเวอร" (WILLIS TOWER) 
แชมปเกา ตั้งอยูในกรุงชิคาโก ที่มีความสูง 1,451 ฟุต 
รายงานระบุวา ตึก"วัน เวิลด เทรด เซ็นเตอร" ผงาด
กลายเปนตึกระฟาสูงที่สุดของสหรัฐ จากเสาอากาศ
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บนตัวอาคาร ที่มีความสูง 408 ฟุต  จากนั้นนําทานสู
ถนนสายที่หา (Fifth Avenue) แหลงชอปปงชื่อดังที่
มีสินคาและของแบรนดเนมระดับโลกไมวาจะเปน 
Louis Vuitton, Chanel, Dior และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ให ท า น ได เ ลื อกซื้ อ  อิ ส ระ ให ทุ กท านช อปป ง           
ตามอัธยาศัย   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ได เวลาสมควร นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน

นานาชาติ Newark เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย  
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
นิวยอรก - ฮองกง 
01.10 น. เหินฟาจากนิวยอรกสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน     

คาเธย แปซิฟก เท่ียวบินที่ CX 899 
 

วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
ฮองกง - กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกงเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น. ออกเดินทางตอดวยเที่ยวบินท่ี CX 705 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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6. งบประมาณ  
 ใชเงินงบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 3,500,000 บาท (สามลานหาแสน
บาทถวน) 
 
7. การประเมินผล 
 ประเมินจากรายงานการไปศึกษาดูงาน 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

8 .1  คณะผูบริหาร ที่ ปรึกษา  บุคลากรและเครือข าย          
ความรวมมือของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับความรู     
และประสบการณสามารถนํามาประยุกตและบูรณาการในการพัฒนา
งานตามบทบาทหนาที่ของตนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน     
ตอสวนดุสิตโพล 

8 . 2  บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส ว น ดุ สิ ต โ พ ล พั ฒ น า วิ สั ย ทั ศ น                        
ในการดําเนินงานเกิดวิทยาการ และนวัตกรรมใหมๆ ในการดําเนินงาน
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของสวนดุสิตโพลทั้งในปจจุบัน 
และอนาคต 
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ประเด็นสําคัญในการศึกษาดูงาน 
 
1. ความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานดานการสํารวจความคิดเห็น  
ที่จะนํามาประยุกตในการทํางานของสวนดุสิตโพลในทัศนะของ
ทานคืออะไร? 
 
2. จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทานคิดวาไดรับรูวิทยาการหรือ
นวัตกรรมอะไร? ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาตนเอง การทํางาน หรือ
องคกร และนํามาประยุกตใชไดอยางไร? 
 
3. ประสบการณจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทานสามารถนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองการทํางาน และองคกรไดอยางไร? 
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HOW TO TRAVEL USA 

TWIN PEAKS NOTE 
       

 281   922  

  

  

  

 

 

  Eureka Peak / 

North Peak  

Noe Peak/South Peak 

FISHERMAN ‘S WHARF & PIER 39 NOTE 

      

  

   

 (Pier)  Pier 1 

 Pier 47 (   

Pier 1, Pier 3, Pier 7, Pier 9) 

   Pier 

39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (  Pier 39 

) 

 How to travel USA
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   cable car         

 . .1873  

 23   

 3   

1.  Powell-hyde Line 

2.  Powell-Mason Line 

3 .  California Line                     

./ .  California Street 

         : 

 Streetcar  

 Embarcadero 

   Crookedest Street 

 

 Lombard Street 

 

 

 

 Hyde Street  

Lavenworth   400   

 8   5  

 8   

NOTE 

         

-  

  $6  ( 200++ ) 

          

“Muni” 

  ( . . 1901 – 1958) 

 

(cyclotron) 

    (University of California, Berkeley)1 

       . . 1868 

 

  

 4   Academic Ranking of World 

Universities  . . 2012    

14    

   

    

(cyclotron)     

 17    

 BSD  

...?  

   71  
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PALACE OF FINE ARTS

           

  . . 1915 (101 ) 

 “ Panama – Pacific 

International Exposition” 

 World’s faire  

   

  

 

     

     

 

 
 

     
  . . 1964 

 
 Exploratorium 

 . .2013 (  Exploratorium 
 Pier 15 - 17) 

            

 
 

 
 

   
 NOTE…………………………………………. 
       “Panama – Pacific International 

Exposition” 

 

  20 . . - 

4 . . . . 2458 ( . .1915) 
        world’s Faire 

 

 3  

  

  ""

"   "    

  )BIE(

 

 . . 1851     

  

  5   

  

 
       

 

 

   

  . .1775 (  . .2318)   
    

  
"     "  

  

  
" "  

       

 

 

 

 . .  1861 

( . . 2404) 

         
    

 . . 1933  
 . . 1937   

 1,280   27  
 67   6  

 3   2  
 35  $ 

  5 
   

NOTE 

     fenton   120  

 

Palace of Fine Arts 
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Union Square 

 

   

 Virgin Megastore, Gump, 

  Bulgari, 

Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, 

Max Mara, Emporio Armani, Diesel, 

Prada, B., Betsey Johnson  Wilkes 

Bashford  

 

 

 John Geary 

  . . 1850  

 

 

      1880 

 

  . . 1906 

  

 

 

 

 

               

 Geary, Powell, 

Post  Stockton 

NOTE...  

 Gap  

 Powell  

  Westfile 

 Nordstom 

      Old Navy 

 Gap  

 

Updated 
June 28, 2016 

M/T

u/W 

Th F Sa Su 

BARNEYS 
NEWYORK 

10-7 10-8 10-7 10-7 12-7 

BLOOMINGDALE’s 10-9 10-9 10-9 10-9 12-7 

the magic of 
Macy’s 

10-9 10-9 10-9 10-9 11-7 

Neiman Marcus 10-7 10-8 10-7 10-7 12-6 

NORDSTROM 10-9 10-9 10-9 10-8 11-8 

Saks Fifth Avenue 10-7 10-8 10-8 10-8 12-7 

Westfield  
San Francisco Centre 

10-

8:30 

10-

8:30 

10-

8:30 

10-

8:30 
11-7 

 Shop  Union Square 

p,

i, 

n, 

l, 

es 
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 24  

  .... 
 25 

  

15   

    

120  

  . . 2010 

 

580,000 

....?

 4.2 ! 

 Las Vegas …!!. 
 Bellagio 

 

                   
 Show times 

 -  
 3:00 p.m. - 8:00 p.m. 
 8:00 p.m. - 12:00 a.m.

  
 12:00 p.m. - 8:00 p.m.
 8:00 p.m. - 12:00 a.m.

 11:00 a.m. - 7:00 p.m.
 7:00 p.m. - 12:00 a.m.

 

 Strip  

 Mirage  

Bellagio 
Show times 

 -  

 8:00 p.m. / 9:00 p.m.

 -  

 8:00 p.m./9:00 p.m./10:00 p.m

  Viva Vision light shows 

      Fremont 

 

 

 

Showtimes 

      6  

    6 

 

   LAS VEGAS... 

Premium Outlets 

…. 
- Las Vegas north 

Premium Outlets  South 

Grand Central Parkway 

 Strip  open-air 

 175   

Coach outlet, Kate Spade New York, 

Michael Kors, Tory Burch   

- Las Vegas South Premium Outlets 

 Las Vegas Boulevard South 

 Strip       

 outlet   

  South 

 

 

 

 Town 

Square  open-air 

  

Las Vegas South Premium Outlets 

 

 H&M, 

Sephora, 

Abercrombie, 

Juicy Couture, 

Apple, Steve 

Madden 

  Fashion 

Show  Wynn 

  Macy's , 

Nordstorm , Dillard's  Neiman 

Marcus 

LAS VEGAS 
“ ” 
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“ ” 

 

     

 “ ” 

 

 “  ” 

  

 

     

2   (North 

Rim)   ( South Rim)      

 

“West Rim”  
 

 GRAND CANYON  (West 

Rim)    

200 .  2 .  ...
West Rim 

  

   Hualapai 

 

 

 

 Grand Canyon West Rim 

  

 “  

Grand Canyon Skywalk Glass Bridge 

    

   

 Hualapai  

 $44   $32 

 Skywalk    

$30  (   ) 
       Eagle Point :    

          

  (   

) 

       Guano Point : ... 

 

  

  

“ 

 

(Grand canyon certificates)”  

 1     1    

GRAND CANYON NATIONAL PARK 
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 Washington D.C. 

     . . 

 

 646,500  

 1  

 Maryland  Virginia  

       Washington, D.C.  

 George Washington 

 

 Philadelphia 

 

    Washington Metropolitan Area  

 Washington DC          

  5.8            

 metropolitan area  

7  

 

(White House) 
 .  

  

                             

(White House)  . .

1792   ..  1800    

 

 

  

   
(Washington Monument)  

    

   

 

 

     

  555  5   (169 .) 

 . . 

   

 . . 1848 

 . . 1884 

 36  

 9   . . 1888 
36,491   90,854  

 1,187,710  

  897   

   
(Jefferson  Memorial) 

   (Thomas Jefferson) 

(  13  . . 1743)  

  3 

 4  .. 1826  

 " " 

(Declaration of Independence)  

       

 

 

 
(Lincoln Memorial) 

 

  38  

 38  

 

 

  

  

  (Abraham 

Lincoln)  16 

  

  

4   . . 1861 

   

  

 . . 1860 

 

NOTE
 3  

  3  4  

  

  (Mount Rushmore) 
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Washington D.C. 
      . . 

 

 

 (Obelisk) 

 Washington National

Cathedral    

 

 . .  

    

  

 . .  100  

(National Air and Space Museum) 

  

 . .  9  

 

 United Capitol Crypt 

   

  

 . . 

 

 The 

Library of Congress 

 36  

 1 

 19  

Eastern Market 

 . .  . . 1873 

  

 

 1  

   

 . . 1812 

                 

 1  

                          

 . .     

 National Zoo 

2,000   400  

          

 Bureau of Engraving and Printing 

 Madame Tussauds

Washington DC  

 

   
(Smithsonian Institution) 

 

          

 

 

 

 ..  

 19   

 

   

  

 136   

   (James Smithson; 

. . 1765-1829)  

   

  

 " "

 

 
(National Museum Of Natural History) 

  . . 

1910 

 

 

 

   

 18  1,000 
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Hope Diamond 

 

 45.52    

        

  

          

       

 

   

  

 
(National Air and Space Museum) 

       

 

 . .  

 

    

 

  

  

 

NOTE 

      

  

 11  . . 1969  

 47  

 

 719,779 $  25.6  

   

“  ”  

 “Reboot the Suit”  

 (Amish Village) 
Low Technology, High Quality  

           

    

 

  (Anabaptists) 

  16 

        

 (Protestant Reformation) 

 

          

 ...

   

 

   

(Be Humble with Dignity)

 

 

 . . 2010 

 

 249,000   

3   Pennsylvania German (

), Swiss German 

( ), English (

) 
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NOTE 

 

  

     

 

   

 ( )  

 

  

   

  

 

   

  

  

 

   

  …

     

 

   

 
 

 

        
 William 

Penn  . . 1682 

 American Revolution 
 . . 1776 

 Revolutionary 
War          

 
 

            
  Philly   

 

 (Liberty Bell)   

 
 

8   . .1776  
(Liberty Bell)  

 ( Declaration of 
Independence) 

  
 

 
 

 12  
  

  “

” 

  (Independence Hall) 
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 (Temple University) 

 (State – related University)  4  

(   

 Lincoln, Penn State, Pitt  Temple)  

  . . 1884  Russell Conwell  

 Conwell’s Baptist Temple  Temple university   . . 1907 

 

 Temple University  39,000   

400   17     Temple 

university Japan, Temple University Rome 

 (Program aboard) 

  , , ,    

Temple University  U.S. News & World Report's  ..  2016 

 55  (Public University)  115      

 356 

 

   (County) 

   2    

Franklin  18   Marshall 

 19    7  . . 1853 

 

 . . 1787    

  Franklin collage  Benjamin Franklin  

 200  

 

  . . 1836   

 (Borough)   

  4  John Marshall 

      Franklin and Marshall  2,300   U.S. News & World Report’s 

 . . 2014  37  
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............. ....... 

 

  ( : New York City; NYC)
  

 “ ” 

           

  150  

 

      113  . (28,000 ) 

 

 22  (14 )(

 

  

       

 

 1,700  

 

 

  Frederick  Law Olmsted  

Calvert Vaux  40  

  

 

  

 (Harlem Renaissance)  

 (Abstract Expressionism)  

“ ”    
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  . . 2376  

 (Treaty of Amity and Commerce)  

 Andrew Jackson   . . 2372 – . . 2380 

 

   . . 2399 

  (Andrew Jackson) 

     (Reverend 

Stephen Mattoon)  ( )  

 . . 2399   .  (John A. 

Halderman)   (

)   13  . . 2424  

 ( )   

  . . 2430   

 . . 2444    

 . .   . . 2456   . . 2490  

           . . 

 3   

•  ..

•   

•   

•   

   

  

      

 5  . . 2558 -  
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  (Central Park) 
 

 

 . . 1857  778  

(1,968 )  . . 1873  

843  (2,133 )  106  

(268 )   

  

 7      

,         

  

  

 

 

  

 40  (  . . 2013) 

 : https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park 

 (Bethesda Fountain)
     “Angel of the Waters”   

  “ ”    

Homeless  Central Park 

 

   

   Strawberry field 

  “The Beatles” 

   

   “ ” 
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Times Square 
    

 

   

          

      –      

      –  

  

   

   ( :

)   

  . . 1904 

 

    

      

  . . 1904       

        

    8  . . 1904  

      

  

  . . 1913 

   

“ ”  “ ”    

        

 

 

     

  “ ” 

(  :  

)  

  ” 
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    Statue of 

Liberty  Liberty Enlightening the World   

    

 

 100   4  . . 2419   

   

    28  . . 2429 

 

   

 

 

 

"JULY IV MDCCLXXVI"   4   . . 1776 

  

  7 

162     

  

    

     

- -     

  

   

 

  

 

  350  

 4    

22  . . 2429   

28  . . 2429

   
  

East River  
 

 487.7   East River  
Lower Manhattan  

  
 120,000      Upper 

bay   
 East River  DUMBO  Lower Manhattan   

 City Hall  Chambers   York Street  High Street  
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 (One World Trade Center)  
    

  

 (World Trade Center complex)  

 11   

 16  

 6  

 

   

 27  . . 2549  104  

 94   

 3  . . 2557   

  11  

 

 11  . . 2544  

  . . 2546  (Lower Manhattan Development Corporation) 

 ( Preli  minary Design 

Concepts)   2 Daniel  Libeskind   

(Innovative Design Study)  . . 2545  

 

Charging Bull   Wall Street 
    2 

 New York Stock Exchange (NYSE)    
  Wall Street  

 Wall Street  

  
 

  Charging Bull  Wall Street Bull  
Bowling Green Bull  

  Bowling Green Park     Wall Street  
  3,200   3.4  

 2   $350,000 (  11.9  
)  Mr. Arturo Di Modica     

(  )
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 (Fifth Avenue)    
 Fifth Avenue, ,   

  
 

  . . 2008  Forbes  Fifth Avenue 
  

  
Fifth Avenue   

Ferragamo, , , Emanual Ungaro, ,  
  Fifth Avenue  (Empire State Building)  

  
  Fifth Avenue  
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   (US Dollar, USD, US$)  $1  100  (cents) 

 $1  35.05 (  Superrich Thailand  12  2559  11.00 .)  

  

  

1   (penny) 

5   (nickel) 

10   (dime) 

25   (quarter) 

100   1   (buck) ($1) 

1000  ($1000)  (grand) 
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 115  Volts, 60  Cycles  

 

 (Adapter)  

 
 

 

 
  2      

   PLAN  4    

 ,    Post-paid  

  AT&T ,  Verizon ,  

T-Mobile     

   AIS, True, DTAC 

   299 - 399    

 MB    

    

  

  001 + 1 ( ) + area code + 

 

  011 + 66 ( ) + 2 ( ) + 
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     /   

  

       

15%  )(  

 
 –   09.00  10.00  21.00 . 

   Christmas  Easter   Wal-Mart  

24   

    $100 

 $107  7% 

  

City State State Tax Local  Tax Total 

- Washington, D.C. 6.50% 3.10% 9.60% 

New York New York 4.00% 4.875% 8.875% 

San Francisco (c) California 7.50% 1.25% 8.75% 

Las Vegas Nevada 6.85% 1.30% 8.15% 

Philadelphia Pennsylvania 6.00% 2.00% 8.00% 

  : http://taxfoundation.org/article/sales-tax-rates-major-cities-midyear-2016 

 

1.  (Clothes)

 

 , , , ,  

  ,  

    

-

   

    

   

Abercrombie & Fitch / Aeropostale / American Eagle / Armani / Banana Republic/ Billabong / Columbia / 

Diesel / Forever21 / GAP / Guess / carter’s / Hollister / OLD NAVY / Lucky Brand / MANGO / L.A.M.B. / CACHE 
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 2.  (Handbags)

 

 Made in USA 

 

 

   Louis Vuitton   

Anya Hindmarch / Burberry / BCBGeneration / Celine / Calvin Klein / COACH / Cole Haan / CHANEL / Diesel 

/ DOONEY & BOURKE / Fendi / Gucci / Guess / HERMES / Jimmy Choo / Juicy Couture / Old Navy / Kate Spade / 

Kooba / Lacoste / L.A.M.B. (Gwen Stefani) / Longchamp / Louis Vuitton / Marc Jacobs / Prada / Seven for all 

Mankind / Seven Jeans 

3.  (Cosmetics)

   

  

 

   

Anastasia /ARCONA /BADgal / Bare Minerals / the Balm /  Bath & Body Work / Benefit / Bobbi Brown / 

Bling Fusion / BLVGARI / CARGO / Cellex-C / Clinique / DDF / Dr.Brandt / Duwop / Elizabeth Arden / Giorgio Armani 

/ Jane Iredale / Juicy Couture / Lamer / Laura Mercier / L’Occitane / LAB Series / L’Oreal / MAC / MD Skincare / 

Murad / Neutrogena / Nude Skincare / Olay / Philosophy / RoC / Rimmel / Sephora / Smashbox / Urban Decay / 

Victoria Secret 

4.  (Watches)

 

   

       

     

   

Breitling / Bvlgari / Cartie / Longines / Movado / Omega / 

Rolex / Rado / Tiffany & Co/Fossil 
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5.  (Sunglasses)

    

 ,   

    

Anarchy / Arnette / Bolle Piraja / Calvin Klein / Costa Del Mar / Gucci / Maui Jim / 

Nike / Oakley / Quicksilver / Rayban / Roxy / Serengeti / Smith / Spy / Vogue / Vuarnet 

6.  (Electronics)

 

  

  DVD,  LCD  

  PLAYSTATION 3 

     

    

Apple (MAC) / Canon / Nikon / Gameboy / GPS Navigator / Ipod / Iphone / Microsoft / Motorola / Nintendo 

/ Nentendo Wii / Nikon / SanDisk / Sony / Wii Fit 

7.  (Toys)

  Made in USA 

   Made in China 

    

  Barbie / Blythe Doll / Disney / 

TOYRUS / Harry Potter 

8.  (Supplement)

 

   

  

 

    

 (Nutrition) /  (Dietary Supplements) / 

(Vitamins) / Energy Drink / Toiletry / Non-prescription Drug 
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1.

  

  

2.

      

    

 

 
-         ( ) 

  

-       

-   

  

-   

  

-  

   

  

-  

     

  

     

 

-  

 (  )  

 

-  6  

-    
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1.   

2.  Carry on    

   

    

Laptop    Cassettes 

3.  

4.  Carry on 

5.   100   Carry on

6.         

     

7.    Carry on

8.  laptop  laptop  16  2551

 DVD, CD     DVD  CD  1   

 1  

9.    

 TSA 

   TSA   

 TSA  

10       

(Prescription)   

11.   10,000   Fincen Form 105  

download   http://www.fincen.gov/forms/files/fin105_cmir.pdf 

12.    (Meat)     
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