
 

 

1 สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560 

สรปุ ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และท่ัวโลกใน ปี 2560 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 

ส านักพระราชวัง แถลงการณ์ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคตแล้ว ณ โรงพยาบาลคิริ
ราช วันที่ 13 ตุลาคม 2559  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล
คิริ ราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่ส านักพระราชวังไดแ้ถลงให้ทราบเป็นระยะ
แล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลาย
ไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล าดับ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที 
เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลคิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์
สมบัติ ได ้70 ปี 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคต
ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นที่คาดหมายว่าพระองค์จะสืบราชสมบัติต่อ ทั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันว่า จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แต่ทรงขอผ่อนผัน พลเอก เปรม ติณ
สูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์โดยต าแหน่งไปพลางก่อน 

จนกระทั่งวันที่ 29 พฤศจิกายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดประชุมวาระพิเศษ โดยนายพร
เพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แจ้งหนังสือหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก่ที่ประชุม
เพ่ือรับทราบ ก่อนอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์ และพระองค์ได้ทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์ จากนั้น
วันที่ 1 ธันวาคม จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ประมุขฝ่าย
นิติบัญญัติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประมุขฝ่ายบริหาร และวีระพล ตั้งสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยนายพรเพชร 
วิชิตชลชัย ได้กราบบังคมทูลเชิญขึ้นสืบราชสมบัติ จากนั้นพระองค์มีพระราชด ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ 
ความว่า 

 

  



 

 

2 

“ตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชน
ชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์  ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ
มณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ
เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทั้งนี้ ในทางนิตินัยถือว่าได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมใน
นานาประเทศที่ราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิม
พระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" (อ่านว่า สม-เด็ด-พฺระ-
จ้าว-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน บอ-ดิน-ทฺระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน) 

ค าขวัญวันเด็กปี 2560 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้มอบค าขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ให้กับเด็ก ๆ เยาวชนไทย เพ่ือเป็นข้อคิดคติเตือนใจ 
นั่นก็คือ 

" เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " 

อุทยานราชภักดิ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 
กองทัพบกจัดสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยาน 
ประวัติศาสตร ์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้าง
ขึ้น ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพ่ือเป็นการเทิดทุนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จ 
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ได้แก่ 

1. พ่อขุนรามค าแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) 
2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี) 
5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดน้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
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7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 

กองทัพบก จะด าเนินการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ภายในพ้ืนที่ของกองทัพบก อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พ้ืนที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 222 ไร่เศษ ซึ่งองค์'ประกอบภาพรวมของอุทยาน 
ราชภักดิจ์ะมีโครงสร้างหลักท่ีส าคัญ จ านวน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์แห่งสยาม จ านวน 7 พระองค์ โดย
น้อมถวาย พระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
พระนามแต่ ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดน้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์
จะจัดสร้างในลักษณะ พระอิริยาบถทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร หล่อด้วยโลหะส าริดนอก 

ส่วนที่ 2 : ลานอเนกประสงค์มีเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้ส าหรับกระท าพิธีที่ส าคัญของกองทัพ 
และ รับรองบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ 

ส่วนที่ 3 : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการล้นคว้า 
รวบรวม และจัดท าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของบุรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะด าเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาว
รีย์ 

พ้ืนที่ส่วนที่เหลือจ านวน 126 ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบ
สาธารณูปโภค เพ่ืออ านวยความสะดวก 

การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์แห่งสยาม จ านวน 7 พระองค์และ
การก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 57 - ส.ค. 48 รวมระยะเวลา 10 เดือน 

การจัดท านิทรรศการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ 
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในห้องพิพิธภัณฑ์โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย.59 เป็น 
ต้นไป หรือภายหลังจากการก่อสร้างฐานและพระบรมราชานุสาวรีย์เสร็จเรียบร้อย 

อุทยานราชภักดิ์เปลี่ยนชื่อจากมูลนิธิราชภักดิ์ เป็น มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชื่อย่อเป็น “ร.ภ.’, เปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ แต่ยังมี  
บิ๊กโด่ง หรือ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธาน 
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มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 

การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016 (อังกฤษ: Miss Universe Thailand 2016) รอบตัดสิน 
เริ่มขึ้นในค่ าวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
โดยมีนางสาวอนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 จะปรากฏตัวบนเวทีเพ่ืออ าลาต าแหน่ง 

โดยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Miss Universe Thailand 2016) คือ นางสาวชสิตา ส่วน
เสน่ห์ หรือ น้ าตาล ผู้ประกวดหมายเลข 14 อายุ 21 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ก าลังศึกษาอยู่คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีวะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ามงกุฎแห่งเกียรติยศ เป็นตัวแทนสาวไทยเพียง
หนึ่งเดียวที่ไปร่วม ประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2016 ต่อไป 

รองอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 36 นางสาวณัฐนรีย์ บุญศิริ หรือตุ๊กตา และ หมายเลข 30 
นางสาว ศรณ์ศรฏฐ์วิทยาเรืองสุข หรือ ไข่มุก 

รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 3 ลพัฎร์เดา คงกระพันธ์ หรือ มิ้นท์ รองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 
18 นางสาวอัจฉรา บัวเขียว หรือ เทียน 

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ หมายเลข 18 นางสาวอัจฉรา บัวเขียว, 
หมายเลข 36 นางสาวณัฐนรีย์ บุญสิริ, หมายเลข 14 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ หมายเลข 30 นางสาวศรณ์
ศรฏฐ์ วิทยา เรืองสุข และ หมายเลข 3 นางสาวลภัสรดา คงกระพันธ์ 

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 คน ได้แก่ หมายเลข 40 นางสาวกุสุมา ชาวดอน, หมายเลข 
23 นางสาวภีรดา ศรชัย, หมายเลข 3 นางสาวลบัฎร์เดา คงกระพันธ์, หมายเลข 18 นางสาว อัจฉรา บัว
เขียว, หมายเลข 2 นางสาวสุภารัตน์ ขุนรักษ์, หมายเลข 8 นางสาวสุชาณี นีลเซ่น, หมายเลข 25 นางสาว
ภูริชญา เจนจบจริง หมายเลข 14 นางสาวชสิตา ส่วนเสน่ห์, หมายเลข 30 นางสาวศรณ์ศรฏฐ์วิทยาเรือง
สุข, หมายเลข 36 นางสาวณัฐนรีย์ บุญสิริ 

มิสยูนิเวิร์ส 2016 

การประกวดนางงามจักรวาล 2016 (อังกฤษ: Miss Universe 2016) ก าหนดจัดวันที่ 30 
มกราคม ค.ศ. 2017 ณ มอลส์ออฟเอเชียอารินา ภายในศูนย์การค้าเอสเอ็มมอลล์ออฟเอเชีย เขตเมโทร
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการจัดประกวดครั้งที่สามของฟิลิปปินส์ต่อจากการประกวดในปี ค.ศ. 
1974 และ ค.ศ. 1994 

โดยเพีย วูร์ทซบาค นางงามจักรวาล 2015 จะเป็นผู้สวมมงกุฎแก่ผู้ไค้รับต าแหน่งคนใหม่ มี 86 
ผู้เข้าประกวดที่ไค้รับการยืนยัน ซึ่งตัวแทนประกวดมิสยูนิเวอร์ส 2016 ประเทศไทยคือ นางสาวชลิตา 
ส่วนเสน่ห์ อายุ 22 สูง 1.70 เมตร (5 ฟุต 7 นิ้ว) จังหวัดสมุทรปราการ 
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ไวรัส ซิก้า “Zika virus” 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า ไวรัสซิกา ไม่ถือเป็นภาวะฉุกเนินค้าน 
สาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว แต่ยังคงต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นในการจัดการกับไวรัสชนิดนี้ 

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อ านวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ประกาศในวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. ว่า ไวรัสซิกา และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับเชื้อตัวนี้ 
ไม่ถือเป็นภาวะฉุกเนินค้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) อีกต่อไป แต่ WHO ย้ าว่าพวกเขาจะ 
ยังคงท างานเพ่ือรับมือการระบาดต่อไป ด้วยโครงการที่ตรงไปตรงมา 

คณะกรรมการฉุกเนินโรคซิกา (ZMC) ของ WHO ระบุในแถลงการณ์ว่า พวกเขารู้สึกว่าไวรัสซิ
กา และผลที่ตามมาท่ีเกี่ยวข้องกับเชื้อตัวนี้ ยังคงเป็นความท้าทายต่อสาธารณสุขในระยะยาว และต้องการ 
มาตรการรับมืออย่างเข้มข้น แต่ไม่ถือเป็น PHEIC แล้ว ‘‘คณะกรรมการตกลงกันว่า ตอนนี้ไวรัสซิกาจะ ไค้
รับการจัดการภายในองค์การอนามัยโลก ในฐานะไวรัสโรคติดต่อที่ส าคัญมากและภัยคุกคามอีกชนิด 
หนึ่ง’, ดร.เดวิด เฮย์แมนน์ ประธาน ZMC กล่าว 

ขณะที่ ดร.ปีเตอร์ ซาลามา ผู้อ านวยการบริหารของโครงการฉุกเนินค้านสาธารณสุขของ WHO 
กล่าวในงานแถลงข่าวว่า ‘‘เราไม่ไค้ลดระดับความส าคัญของไวรัสซิกา ด้วยการน ามันเข้าสู่โครงการท างาน 
ระยะยาว แต่เราก าลังล่งข้อความว่า ซิกา จะยังคงอยู่ต่อไป 

ทั้งนี้ ดร.ชาน ยอมรับค าแนะน าจากคณะกรรมการ ZMC และประกาศยุติภาวะฉุกเนินดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงค าแนะน าต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่ให้ประชาชนที่สัมผัสกับไวรัสซิกาใช้เครื่อง 
ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือป้องกันการติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ส่วนศูนย์ควบคุม 
โรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ ยังเตือนให้หญิงมีครรภ์หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีเชื้อซิกาแพร่กระจาย 
ไวรัสซิกาเริ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลกหลังจากมันแพร่กระจายอย่างหนักในอเมริกาใต้โดยเฉพาะในประเทศ 
บราซิลในปี 2015 ก่อนจะแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ทางต่างๆทั่วโลก ความน่ากลัวของไวรัสซิกาคือ มั นมี 
โอกาสท าให้เด็กทารกในครรภ์มารดาเกิดโรคแทรกซ้อนทางประสาทคือภาวะศีรษะเล็ก และจนถึงตอนนี้มี 
ทารกศีรษะเล็ก เพราะไวรัสซิกาที่ ได้รับ การยืน ยัน แล้ว ประมาณ 23,000 ราย 

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 (30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน) คณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ภายหลังรัฐประหารในนาม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตาม พระ
บรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยล าดับ เป็นคณะรัฐมนตรี
ไทย คณะแรกที่ ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ทั้งประเทศ ยาวนานที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีไทย โดยใช้
ระหว่าง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2558 
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คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 1 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น นายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น รองนายกรัฐมนตรี 

ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 

วิษณุ เครืองาม เป็น รองนายกรัฐมนตรี 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็น รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็น รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

สมหมาย ภาษี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ) เป็น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปีตพิงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พรชัย รุจิประภา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

สุธี มากบุญ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ยศในขณะนั้น) 

นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กีฬาซีเกมส์ 2017 

กีฬาซีเกมส์2017 (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29 จัดขึ้นโดยมีกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์โดยเป็นการจัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาทั้งหมดจาก 
11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-31 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ของประเทศมาเลเซีย หลังจากท่ีเป็นเจ้าภาพในปี 1965 1971 
1977 1989 และ 2001 ตามล าดับ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันในรอบ 16ปี ของประเทศ
มาเลเซยี 

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 มีการคาดการณ์ว่าจะจัดการแข่งขันขึ้นในหลายรัฐทั่วประเทศ 
มาเลเซีย ซึ่งทุกสนามกีฬาที่อยู่ในศูนย์กีฬาบูกิตจาลิลจะมีการปรับปรุง ขณะที่มีการสร้างสนามเวโลโดรม 
ใหม่ในเขตเซอเร็มบัน รัฐเนอเกอรเซิมบีลัน ซึ่งจะเป็นเมืองจัดการแข่ง1ขันกีฬาจักรยาน ประเภทลู่และมี
การ จัดการแข่งขันหลายประเภทในรัฐซาบาห์ และรัฐซาราวะก์ ในมาเลเซียฝังตะวันออก อย่างไรก็ตาม 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29โซส์คเปิลส์เอมบอง ได้ตัดสินใจยกเลิกในการ จัด
แข่งขันในมาเลเซียฝังตะวันออก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการจัดการแข่งขัน 

โดยงบประมาณที่มากกว่า 1.6 พันล้านริงกิต (ประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท) ในการปรับปรุง
ศูนย์ กีฬาบูกิตจาสิล ในคัวลาลัมเปอร์ และพ้ืนที่รอบศูนย์กีฬา เพ่ือให้พร้อมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ค าขวัญ 
"Rising Together" หรือ "ก้าวหน้าไกลไปด้วยกัน" เป็นค าขวัญของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 เป็น
ค าขวัญที่ถูกเลือกเพ่ือสื่อถึงว่า ยุคที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องรวมตัวคันเป็นประชาคมหนึ่ง 
เดียว เพ่ือที่จะออกสู่ประชาคมโลก และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในภูมิภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวคัน ซึ่ง 
จะน าพาความสงบสุข ความคืบหน้า และความเจริญก้าวหน้า สู่ประชาคม 

นอกจากนี้ยังสื่อถึงว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  2017 ที่คัวลาลัมเปอร์จะเป็นการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งแรก หลังจากมีการก่อตัวของประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2588 ซึ่งกีฬามี
บทบาท ส าคัญในการน าประชาชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมตัวกันในการเฉลิมฉลองความส าเร็จ
ของ มาเลเซีย และความมุ่งมั่นที่มีต่อกีฬา และสร้างแรงบันดาลใจทั่งภูมิภาค 

 
ตุ๊กตาสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 เป็นนักกีฬากรีฑาที่เป็นเสือโคร่งมลายู มีชื่อ

ว่า "Rimau" ซึ่งมีการเปิดตัวตุ๊กตาสัญลักษณ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นวันเดียวคับวันที่
เปิดตัว สัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ ชื่อของตุ๊กตาสัญลักษณ์มาจากการย่อของค าทั่ง 5 ค า อาทิ 
Respect (ความ เคารพ) Integrity (ความมั่งคง) Move (ความปราดเปรียว) Attitude (ความมีทัศนคติ) 
and Unity (ความ เอกภาพ) ซึ่งสื่อว่า Rimau เป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ท่ีมีน้ าใจ และมีความเป็นกันเองอีกด้วย 

ประเทศที่เข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ 2017 มีทั้งหมด 11 ประเทศ ซ่ึงเป็นชาติสมาชิกของสหพันธ์กีฬา
ซีเกมส์ได้แก่ 

ฟุตบอลโลก 2018 

ฟุตบอลโลก 2018 (อังกฤษ: 2018 FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก ที่จะจัด
ขึ้น ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) โดยประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ทับเป็นการจัดครั้งแรกของรัสเซียและ

บรูไน กัมพูชาอิน อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย ติมอร์-เลสเต เวียดนาม  
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ยุโรป ตะวันออก และเป็นครั้งแรกที่ประเทศเจ้าภาพคาบเกี่ยวระหว่างสองทวีป คือ ยุโรปกับเอเชีย โดย
การ ประกาศประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่ 2ธันวาคม 2553 ณ นครซูริกประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับการประกาศประเทศเจ้าภาพ ปี 2022 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันของรัสเชียได้เตรียมการในการสร้างสนามฟุตบอลใหม่ถึง 9 แห่ง 
รวมกับสนามที่มีอยู่ เดิม 7 แห่ง โดยมีสนามลุจนีกีเป็นสนามที่มีความจุมากที่สุด คือ 89,318 ที่นั่ง 
นอกจากนี้ สนามกีฬาโอลิมปิกโซชีที่สร้างเพ่ือใช้ในพิธีเปิ ดโอลิมปิกฤดูหนาว 2014 จะเป็นหนึ่งใน
สนามแข่งขันใน ฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วย 

รัสเซีย เจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2018 ได้ท าการอวดโฉมโลโก้ท่ีจะใช้ออกมาแล้ว โดยมีสีแดง กับ น้ า 
เงิน พร้อมตัดด้วยขริบทอง เพ่ือเป็นการแสดงถึงสีของธงชาติรัสเซีย จากรายงานของ อีเอสพีเอ็น เมื่อ 29 
ต.ค. 2559  

รัสเซีย ได้รับการโหวตให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งในตอนนี้ก็ได้เตรียมการต่าง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งล่าสุดได้จัดงานแถลงเปิดตัว โลโก้ ประจ าทัวร์นาเมนต์ ออกมาเรียบร้อย ซึ่งทาง เซปปี 
แบล็ตเตอร์ ก็ออกปากชมว่า "เป็นโลโก้ท่ีสวยงาม และแสดงถึงจิตวิญญาณของรัสเซียได้เป็นอย่างดี" 

นักเพาะกายหญิง ท่ีดีสุดในโลก 

"อลิส ฟลอยด์ ไคล้" (Iris Floyd Kyle) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเป็นนักเพาะหญิงมือ
อาชีพที่  ถูกจัดว่าดีที่สุดของของสหพันธ์การเพาะกายไอเอฟบีบี ( International Federation of 
BodyBuilders หรือ IFBB) แถมเป็นผู้ชนะการแข่งขันเพาะกาย รายการมิสโอลิมเปีย (Ms. Olympia) ซึ่ง
เป็นการแข่งขันหรือ การประกวดเพาะกายหญิงระดับโลกหลายปีด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7_2014
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โดยเธอเกิดเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 1974 เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นนักเพาะกายหญิงที่ได้ชื่อว่าประสบ 
ความส าเร็จมากท่ีสุด ด้วยการเป็นเจ้าของต าแหน่งมิม้โอลิมเปียถึง 11 สมัยเป็นแชมป์รุ่นเฮ้วเวทอีก 2 สมัย 
และแชมปก์ารแข่งขันเพาะกายหญิงระดับนานาชาติอีกมากมาย 

ด้วยร่างกายที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของเธอยังเคยท าให้ อาร์โนลด์ ชวาเซเน็กเกอร์ (Arnold 
Schwarzenegger) นักเพาะกายชายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ด้วยร่างกายก าย าสูงใหญ่เหนือใคร และเป็น 
เจ้าของต าแหน่งมิสเตอร์โอลิมเปียถึง 7 สมัย แถมยังเป็นนักแสดงปีมือเยี่ยมของวงการ อีกทั้งยังเป็น 
นักการเมืองอดตีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่ 38 ของสหรัฐฯ 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จีนเปิดใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 
กล้อง โทรทรรศน์วิทยุดังกล่าวนี้ สร้างขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการล้นหาสิ่งมีชีวิตภายนอกโลก ใช้เวลาล่อสร้าง
นาน ถึง 5 ปี มีมูลค่าถึง 185 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ กล้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500เมตร ประมาณ
ขนาด เท่ากับสนามฟุตบอล 50 สนาม 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดของจีนนี้ เรียกว่า Aperture Spherical Radio Telescope 
หรือ FAST ตั้งอยู่บนเขาในเขต Huizhou ซึ่งเปิดท าการเป็นครั้งแรก ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์โดยมี
ประธานาธิบดี Xi Jinxing มาเป็นผู้เปิดงาน และเขาได้แสดงความชื่นชมต่อนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ที่
ร่วมกันท างาน จนส าเร็จ 

ทางการจีนคาดว่า กล้อง FAST นี้มีความสามารถในการด้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิต ภายนอก
โลก สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กที่อยู่ห่างจากโลกได้ไกลถึง 1,300ปี แสง จีนยังมีโครงการที่จะ
ทุ่มงบประมาณอีกหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ อวกาศ และในปี 2020 ยังมี
แผนที่จะจัดตั้งสถานีอวกาศแบบถาวร รวมทั้งยังมีโครงการที่จะไปเยือนดวง จันทร์อีกด้วย 

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 

โดนัลด์ทรัมป์ มหาเศรษฐีพันล้านผู้ผันตัวเข้าสู่การเมือง กลายเป็นประธานาธิบดีแห่ง 
สหรัฐอเมริกาคนใหม่ โดนัลด์ทรัมป์ ผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ จากพรรคริพับสิกันคว้าชัย 
ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา หลังเอาชนะฮิลลาริ คลินตัน คู่แข่งจากพรรค
เดโมแครกด้วยคะแนนเสียง 276 ต่อ 218 หลังชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 
ก่อน หน้านี้หลายส านักข่าวคาดการณ์ว่าทรัมป์มีโอกาสคว้าชัยชนะถึง 90% หลังทรัมป์คว้าชัยในรัฐ
ส าคัญๆ อย่าง ฟลอริดา, นอร์ท แคโรไลนา และโอไฮโอ 

ดอนัลด์  จอห์น ทรัมป์ ( อังกฤษ: Donald John Trump; เกิด 14มิถุนายน ค.ศ. 1946) 
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 และเป็นนักธุรกิจ, พิธีกรรายการโทรทัศน์ 
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เมื่อเวลา 12:01 น. วันที่ 20 ม.ค. 2560 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือเวลา 00.01 น. วันที่ 21 
ม.ค. 2560 ตามเวลาในประเทศไทย ที่อาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตันดีซี นายทรัมป์ ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้า 
รับต าแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกาโดยทรัมป์ประทับมือซ้ายบนคัมภีร์ไบเบิลของอดีต 
ประธานาธิบดีอับราอัม ลินคอล์น ที่ลือโดยนางเมลาเนีย ภริยา และยกมือขวากล่าวค าปฏิญาณ 35 ค า ต่อ 
หน้า นายจอห์น โรเบิร์ต ประธานศาลฎีกา โดยมีสมาชิกในครอบครัวยืนให้ก าลังใจบนเวที โดย นาย 
โดนัลด์ทรัมป์ ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทุกคนที่ผ่านมา และขอบคุณประชาชนทุกคน รวมถึงยังได้ 
กล่าวของคุณ นายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีที่เพ่ิงหมดวาระลง ซึ่ง นายโดทัลด์ทรัมป์ ได้กล่าว  
สุนทรพจน์ว่า การเข้ามารับต าแหน่งในครั้งนี้ ไม่ใช่การส่งผ่านอ านาจจากพรรคหนึ่งไปยังอีกพรรคหนึ่ง แต่
เป็นการส่งคืนอ านาจสู่ประชาชน และยังกล่าวด้วยว่า ประเทศอเมริกา เป็นของประชาชนชาวอเมริกัน ทุก
คน 

พิธีสาบานตนในครั้งนี้ มีบุคคลส าคัญท้ังในสหรัฐและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จ านวน
มาก โดยนอกเหนือจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้น าสหรัฐที่เพ่ิงพ้นต าแหน่ง และนางมิเชล ภริยา 
แล้ว ยังมีอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ตับเบิลยู บุช และนางรอลา ภริยา อดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์ เตอร์ 
และอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน และนางฮิลลาริ คกินตัน ภริยา คู่แข่งคนส าคัญที่แพ้การเลือกตั้ง ให้
โดนัลทรัมป์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา และมีประชาชนราว 800,000 - 900,000 เข้าร่วมพิธี เต็ม
ถนน เพนซิลเวทีย 

ดอนัล จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัททรัมป์ออร์กาไนเซ 
ชัน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ทรัมป์ยังเป็นผู้ล่อตั้งทรัมป์เอนเตอร์เทนเมนต์รีสอร์ต ที่มี 
กิจการกาสิโนและโรงแรมหลายแห่งทั่วโลก และด้วยการใช้ชีวิตที่หรูหราและการพูดจาที่โผงผางท าให้เขา 
มีชื่อเสียง ยังเป็นส่วนให้เขาประสบความส าเร็จในรายการเรียลลิตี้โชว์ทางช่องเอ็ นบีซี ที่ชื่อ The 
Apprentice (ที่เขารับต าแหน่งพิธีกรและผู้อ านวยการสร้าง) 

ดอนัลด์เกิดและเติบโตในนครนิวยอร์ก เขาเป็นบุตรคนที่ 4 ใน 5 ของเฟรด ทรัมป์ เศรษฐี 
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์ก ดอนัลด์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพ่อของเขาในเป้าหมายของ 
อาชีพการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์[3] และในครั้งจบการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจวอร์ตันแห่ง 
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวีย ในปี ค.ศ. 1963 ดอนัลด์ทรัมป์ได้เข้าร่วมบริษัทของพ่อของเขา ทรัมป์ออร์กาไน 
เซชัน 

เริ่มงานโดยการปรับปรุงโรงแรมคอมมอดอร์เป็นแกรนด์ไฮแอตต์ลับครอบครัวพริตซ์เกอร์ เขา 
ยังคงด าเนินงานทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์ก และหลายโครงการที่พักอยู่อาศัย ต่อมาทรัมป์ยังขยับขยาย 
ธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการบิน[4] และธุรกิจกาสิโนแอตแลนติกซิตี รวมถึงการซื้อพัชมาฮาลคะซีโน จาก 
ครอบครัวครอสมี แต่ก็ประสบกับภาวะล้มละลาย ข่าวส่วนมากในช่วงด้นคริสต์ทศวรรษ 1990 ของเขามัก 
เกี่ยวกับด้านปัญหาการเงิน 
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ในปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 หลังจากในด้านธุรกิจและชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 2001 เขาสร้าง
ทรัมป์ เวิลด์ทาวเวอร์ส าเร็จ เป็นอาคารที่อยู่อาศัย 72 ชั้น อยู่ตรงข้ามส านักงานใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติ[ร] เขายังเริ่มสร้างทรัมป์เพลซ กลุ่มอาคารหลายหลังริมแม่น้ าฮัดสัน ทรัมป์ยังเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่การค้าในทรัมป์ อินเตอร์แนชนัลแอนต์ทาวเวอร์ อาคาร 44 ชั้น (โรงแรมและอาคารชุดรวมกัน) 
ทรัมป์ยังเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หลายล้านตารางฟุต อสังหาริมทรัพย์ในแมนแฮตตัน[6]และยังถือเป็นบุคคล
ส าคัญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกาและเป็นคนมีชื่อเสียงส าคัญลับสื่อมวลชน ทรัมป์ยังเป็น
เจ้าของกิจการการประกวด นางงามจักรวาล 

ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 โดยชนะฮิลลารี คสิน
ตัน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ด้วยวัย 70ปี ทรัมป์เป็นบุคคลอายุมากที่สุดและมีทรัพย์สินมากที่สุดที่ด ารง 
ต าแหน่งประธานาธิบดี เป็นบุคคลแรกที่ไม่เคยรับราชการทหารหรือข้าราชการมาก่อน และเป็นบุคคลที่สี่ 
ที่ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ได้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้างมากท่ัวประเทศ 

แนวนโยบายของทรัมป์เน้นการเจราความสัมพันธ์สหรัฐ-จีนและความตกลงการค้าเสรีใหม่ เช่น 
นาฟตาและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก การบังคับใช้กฎหมายการเข้าเมืองอย่างแข็งขัน 
การสร้างก าแพงใหม่ตามชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก จุดยืนอ่ืนของเขาได้แก่การบุ่งอิสระทางพลังงานขณะที่ 
ล้านข้อบังคับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ่ืน เช่น แผนพลังงานสะอาดและความตกลงปารีส ปฏิรูป 
กิจการทหารผ่านศึก แทนที่รัฐบัญญัติการบริบาลที่เสียได้ (Affordable Care Act) การเลิกมาตรฐาน 
การศึกษาคอมมอนคอร์ (Common Core) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลดความยุ่งยากของประมวล 

รัษฎากร (ประมวลกฎหมายภาษี) ขณะที่ลดภาษีแก่ทุกคน และก าหนดภาษีน าเข้าต่อบริษัทที่
จ้างงานนอก ประเทศ ทรัมป์ส่งเสริมแนวนโยบายต่างประเทศที่ไม่แทรกแซงเสียส่วนใหญ่ ขณะที่เพ่ิม
รายจ่ายทางทหาร "การตรวจสอบภูมิหลังเต็มที่" ของคนเข้าเมืองมุสลิมเพ่ือป้องกันการก่อการร้ายอิสลาม
ในประเทศ และการ ปฏิบัติทางทหารอย่างก้าวร้าวต่อ ISIS นักวิชาการและนักวิจารณ์อธิบายจุดยืน
ของทรัมป์ว่าเป็นประชานิยม ลัทธิคุ้มครองและชาตินิยม 

 


