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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  
(ประมาณการล่วงหน้า) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาส
ที่ 1 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 
จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในไตร
มาสที่ 1 ของปี 2559 เป็นผลจากรายจ่ายเพ่ือการบริโภค (personal consumption expenditure) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่
ลดลง ควบคู่กับการส่งออก การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (nonresidential fixed investment) และรายจ่ายของ
ภาครัฐ (federal government spending) ที่ลดลง แตไ่ด้รับการชดเชยบางส่วนจากการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐ
และท้องถิ่น (state and local government) และการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) ที่
เพ่ิมข้ึน   
 

 
 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 1.9 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ในไตร
มาสที่ 4 ของปี 2558 โดยในไตรมาสที่ 1 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) ลดลงร้อยละ 1.6 
จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 จาก
ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558  
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3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.6 จากทีล่ดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ในขณะที่
การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 0.2 จากที่ลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 
 
4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment) ลดลงร้อยละ 5.9 จากที่ลดลงร้อยละ 2.1 ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) ลดลงร้อยละ 
10.7 จากที่ลดลงร้อยละ 5.1 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และการลงทุนด้านอุปกรณล์ดลงร้อยละ 8.6 จากทีล่ดลงร้อยละ 
2.1 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 จากที่ลดลงร้อยละ 0.2 
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.8 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 
 
5. รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ลดลงร้อยละ 1.6 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 ในไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2558 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national defense) ลดลงร้อยละ 3.6 จากที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-defense) เพ่ิมขึ้นในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 
1.5 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local government) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.9 จากทีล่ดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ 60.9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จากท่ีเพ่ิมขึ้น 78.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 4 และ 85.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 และ 
113.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 และ 112.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558  
 
 

GDP Highlights  

 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในไตมาสที่ 1 ของปี 2559 ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ าที่สุดใน
รอบ 2 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ทั้งนี้ เป็นผลกระทบจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซ่ึงถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
หลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 70 ของ GDP สหรัฐฯ) ที่ชะลอตัว บวกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัว
แข็งขึ้น ส่งผลให้การส่งออกของสหรัฐฯ ลดลง นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคาน้ ามันที่ลดลงยังคงมีผลกระทบต่อเนื่องมา
จนถึงต้นปี 2559 ส่งผลให้การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์เห็น
ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะเป็นเพียงการชะลอตัวชั่วคราวด้วยปัจจัยความผันผวนปกติอย่างที่ผ่านมา
ในช่วงไตมาสแรกของปี 2557 และ 2558 โดยคาดว่า การที่ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีการฟ้ืนตัวในระดับที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องน่าจะเป็นสัญญาณทีด่ีว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาขยายตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2559       
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนมีนาคม 
 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนมีนาคม 2559 ลดลงร้อยละ 0.3 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 446.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 
ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2559 ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมี
มูลค่าอยู่ท่ี 393.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 จะพบว่า มูลค่า
การค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2559 สินค้าในเกือบทุก
หมวดมีการปรับตัวลดลง โดยหมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนลดลงร้อยละ 2.1 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตาม 
เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4  
 

 
 

Consumer Sentiment Index 

 
ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
เมษายน 2559 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.0 จากที่อยู่ที่ระดับ 91.0 ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการลดลง
ติดต่อกัน 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และต่ ากว่าระดับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 90.0 โดยแม้ว่า
ผู้บริโภคจะยังคงมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอย แต่ก็มีข้อกังวลเพ่ิมขึ้น
ต่อการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคตของผู้ลงสมัครรับลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐฯ  
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนมีนาคม 2559 
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal 
Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2559 โดยรายได้ส่วนบุคคลของประชาชนชาว
อเมริกันเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน 
(Wages and Salaries) เพ่ิมึ้นร้อยละ 0.4 จากที่ลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพ่ือการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพ่ิมขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 ในเดือนมีนาคม 2559 จากที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยรายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 0.3 จากที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในขณะที่รายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 
ในเดือนมีนาคม 2559 จากทีล่ดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 
ส าหรับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนมีนาคม 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 จากที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 
 

 Jan. Feb. Mar. 

Personal Income 0.4% 0.1% 0.4% 

Current-dollar DPI 0.4% 0.1% 0.4% 

Real DPI 0.2% 0.2% 0.3% 

Real PCE 0.0% 0.3% 0.0% 

PCE Prices 0.1% -0.1% 0.1% 

Personal Saving Rate 5.2% 5.1% 5.4% 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดอืนมีนาคม 2559 อยู่ที่รอ้ยละ 5.0 
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2559 ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.9 ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือคิด
เป็นจ านวนคนที่ว่างงาน 8.0 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพ่ิมขึ้นจ านวน 215,000 คน โดย
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคม ได้แก่ บริการด้านสุขภาพ การค้าปลีก และการก่อสร้าง  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนมีนาคม 2559 เพ่ิมขึ้น 0.07 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 25.43 เหรียญสหรัฐฯ จากทีล่ดลง 0.02 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
 


