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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2  
(ประมาณการล่วงหน้า) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาส
ที่ 1 ของปี 2558 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.2 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ในไตมาสที่ 4 ของปี 2557 ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่
ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 เป็นผลจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค (personal consumption expenditure) 
และการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) ที่เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง ควบคู่กับการส่งออก การ
ลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (nonresidential fixed investment) และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับ
รัฐและท้องถ่ิน (state and local government) ที่ลดลง แตไ่ด้รับการชดเชยบางส่วนจากการลงทุนในสินค้าคงคลังของ
ภาคเอกชน (private  inventory investment) และรายจ่ายของภาครัฐ (federal government spending) ที่เพิ่มข้ึน 
และการน าเข้าที่ลดลง  
 

 
 

2. รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2557 โดยในไตรมาสที่ 1 รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 1.1 
จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) 
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ลดลงร้อยละ 0.3 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และรายจ่ายด้านบริการเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่
ร้อยละ 2.8 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 
 
3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.2 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557  ในขณะ
ที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.8 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 
 
4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment) ลดลงร้อยละ 3.4 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7  ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) ลดลงร้อยละ 
23.1 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.9 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และการลงทุนด้านอุปกรณ์เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 
0.1 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6  ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มข้ึนในอัตราที่
ลดลงที่ร้อยละ 7.8 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557  ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย 
(residential fixed investment) เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 3.8 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 
 
5. รายจา่ยและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 จากที่ลดลงร้อยละ 7.3 ในไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2557 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพื่อการป้องกันประเทศ (national defense) ลดลงร้อยละ 0.7 จากที่ลดลง
ร้อยละ 12.2 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการปอ้งกันประเทศ (non-defense) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 จากร้อยละ 1.5 
และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและทอ้งถ่ิน (state and local government) เพิ่มข้ึนในอัตราที่
ลดลงที่รอ้ยละ 1.5 จากร้อยละ 1.6 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 เพิ่มข้ึน 110.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทีเ่พิ่มข้ึน 
80.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และ 82.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 
 

GDP Highlights 

 
การเพิม่ขึ้นของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี 2558 ที่ร้อยละ 0.2 เป็นอัตราที่ต่ ากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้
คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.0 แตก่็น่าจะเป็นการชะลอตัวช่ัวคราวด้วยปัจจัยความผันผวนปกติ (normal volatility) จาก
ภาวะอากาศหนาวรุนแรงทีส่่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง และปญัหาการประท้วงของแรงงานท่าเรอืฝัง่
ตะวันตกของสหรัฐฯ ทีส่่งผลให้การขนส่งล่าช้าและมสีินค้าค้างอยู่ที่ท่าเรือจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ปจัจัยที่น่าจับตามอง 
ที่อาจมผีลกระทบในช่วงยาวต่อการขยายตัวของเศรษฐกจิสหรัฐฯ ในปี 2558 คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ 
ที่ปรบัตัวแข็งข้ึนและจะมผีลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐฯ ราคาน้ ามันที่ลดลงทีจ่ะส่งผลให้การลงทุน โดยเฉพาะใน
ภาคพลังงานชะลอตัวลง และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของประเทศเศรษฐกจิหลักส าคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่จีน 
   



ส ำนักงำนพำณิชย์ในตำ่งประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั - 3- เมษำยน 2558 
 

ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 0.9% ในเดือนมีนาคม 
 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนมีนาคม 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 441.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 จาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมูลค่าอยู่ท่ี 391 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มข้ึนในเกือบทุกหมวดสินค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดรถยนต์และช้ินส่วนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 และหมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ท าสวนที่เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.1 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 จะพบว่า มูลค่า
การค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 
 

 
 

Consumer Sentiment Index 

 
ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
เมษายน 2558 ปรับตัวเพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 95.9 จากที่อยู่ที่ระดับ 93.0 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดสินค้า discretionary items เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ส่งผลให้
กิจกรรมการค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน 
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มข้ึนไม่ถึงร้อยละ 0.1 ในเดือนมีนาคม 2558 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of  Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Personal Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2558 โดยรายได้ส่วนบุคคลของ
ประชาชนชาวอเมริกันเพ่ิมขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับท่ีต่ ากว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ 
รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน (Wages and Salaries) เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 0.2 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 
0.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 หลังจากที่ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 0.1 ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยปัจจัยบวกต่อการเพิ่มข้ึนของรายจ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริงในเดือนมีนาคม 2558 มาจาก
รายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.0 จากที่ลดลงร้อยละ 1.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สินค้า
ไม่คงทนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 จากที่ลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวด
บริการเพิ่มข้ึนไม่ถึงอยละ 0.1 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  
 
ส าหรับรายได้เพื่อการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนมีนาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.2 จากที่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 

 Jan. Feb. Mar. 

Personal Income 0.3% 0.4% 0.0% 

Current-dollar DPI 0.4% 0.5% 0.0% 

Real DPI 0.8% 0.3% -0.2% 

Real PCE 0.2% 0.0% 0.3% 

PCE Prices -0.5% 0.2% 0.2% 

Personal Saving Rate 5.4% 5.7% 5.3% 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2558 ยังคงอยู่ท่ีร้อยละ 5.4 
 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.4 ซึ่งเป็นอัตราคงที่จากเดือนมีนาคม 2558 หรือคิดเป็นจ านวนคนที่
ว่างงาน 8.5 ลา้นคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพิ่มข้ึนจ านวน 223,000 คน โดย
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพิ่มข้ึนในเดือนเมษายน ได้แก่ บริการด้านวิชาชีพและธุรกิจ บริการด้านสุขภาพ และก่อสร้าง  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อช่ัวโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนเมษายน 2558 เพิ่มข้ึน 0.03 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 24.87 เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 ค่าแรงในเดือนเมษายน 2558 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.2   

 
 


