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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0  
(ประมาณการครั้งที่ 3) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 3 (Third Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 3 
ของปี 2558 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 
ปรับลดจากร้อยละ 2.1 ในประมาณการครั้งที่ 2 เป็นร้อยละ 2.0  
 

 
 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
รายจ่ายเพ่ือการบริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2558 โดยในไตรมาสที่ 3 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 จากที่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.0 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 4.2 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 จากที่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 
 
3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 0.7 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 ในไตรมาสที่ 2 
ของปี 2558 ในขณะที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 
2 ของปี 2558 
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4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) ลดลงร้อยละ 7.2 
จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และการลงทุนด้านอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.9 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.3  ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาลดลงร้อยละ 0.8 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3 
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) เพ่ิมขึ้นในอัตรา
ที่ลดลงที่ร้อยละ 8.2 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 
 
5. รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากที่เพ่ิมขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national defense) ลดลงร้อยละ 1.4 จาก
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-defense) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 จากที่
ลดลงร้อยละ 0.5 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local government) 
เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงทีร่้อยละ 2.8 จากทีเ่พ่ิมร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพ่ิมข้ึน 85.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากท่ีเพ่ิมข้ึน
113.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และ 112.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 
2558  
 

GDP Revision Highlights 

 
GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.1 ในประมาณการครั้งที่ 2 เป็นร้อยละ 2.0 
ซึ่งเป็นผลจากการปรับแก้ตัวเลขในส่วนของการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (private inventory 
investment) ที่ปรับลดลงจาก 90.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 85.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 
ทั้งนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนที่ดีจากอุปสงคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะมีก าลังดีต่อไป
ในปี 2559 ประกอบกับปัจจัยบวกด้านสถานการณ์ตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อยละ 0.25 ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 0.25 – 0.50 ซึ่งเป็นการปรับเพ่ิมอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2549 ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไตรมาสละร้อยละ 0.25 เพ่ือให้อยู่ที่ร้อยละ 1.375 ภายในสิ้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมายังคงเคลื่อนไหว
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2.0 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว 
ด้านราคาน้ ามันที่ลดลงมาก ทั้งนี้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงไม่ปรับตัวกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ก าหนด ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
คงต้องปรับการด าเนนินโยบายการเงินเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว     
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรฐัฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤศจิกายน 
 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 448.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 โดย
มีมูลค่าอยู่ที่ 395.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 จะพบว่า 
มูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 หมวด
สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ หมวดเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 ในขณะที่หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 จากเดือนตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 หมวด
สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.0  
 

 
 

Consumer Sentiment Index 

 
ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
ธันวาคม 2558 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 92.6 จากทีอ่ยู่ทีร่ะดับ 91.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซ่ึงสูงเกือบเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยของทั้งปี 2558 ที่มีระดับอยู่ที่ 92.9 ทั้งนี้ ตัวเลขดัชนีที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้บริโภคมี
ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซ่ึงในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับปัจจัยบวกจากการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงาน รายได้ที่
เพ่ิมข้ึน และอัตราเงินเฟ้อทีอ่ยู่ในระดับที่ต่ า   
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal 
Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยรายได้ส่วนบุคคลของประชาชนชาว
อเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนตุลาคม 2558 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน 
(Wages and Salaries) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ในเดือนตุลาคม 2558  
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพ่ือการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 จากที่เพ่ิมขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 ในเดือน
ตุลาคม 2558 โดยรายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 จากที่ลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือนตุลาคม 
2558 ในขณะทีร่ายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 จากที่ลดลง
ร้อยละ 0.1 ในเดือนตุลาคม 2558 
 
ส าหรับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 จากที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 ในเดือนตุลาคม 2558 
 

 Sep. Oct. Nov. 

Personal Income 0.2% 0.4% 0.3% 

Current-dollar DPI 0.2% 0.4% 0.3% 

Real DPI 0.3% 0.3% 0.2% 

Real PCE 0.2% 0.0% 0.3% 

PCE Prices -0.1% 0.1% 0.0% 

Personal Saving Rate 5.2% 5.6% 5.5% 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดอืนพฤศจิกายน 2558 อยู่ทีร่้อยละ 5.0 
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนตุลาคม 2558 โดยยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5.0 หรือคิด
เป็นจ านวนคนที่ว่างงาน 7.9 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพ่ิมขึ้นจ านวน 211,000 คน โดย
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ บริการด้านวิชาชีพและธุรกิจ บริการด้านสุขภาพ และการ
ก่อสร้าง  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ิมขึ้น 0.04 เหรียญ
สหรัฐฯ เป็น 25.25 เหรียญสหรัฐฯ จากที่เพ่ิมขึ้น 0.09 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2558 ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง
จากเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3    
 


