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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2  
(ประมาณการคร้ังท่ี 2) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2558 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 2 (Second Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ในไตมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม – 
ธันวาคม) ปรับลดลงจากประมาณการล่วงหน้าท่ีร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 2.2  
 

 
  
2. รายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
 
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 ในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 
โดยในไตรมาสที่ 4 รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 6.0 จาก
ที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.8 จากร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และรายจ่ายด้านบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 จากร้อยละ 
2.5 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 
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3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
 
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5  ในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2557 ในขณะที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ  1..1 จากที่ลดลงร้อยละ ..9 ในไตรมาสที่ 
3 ของปี 2557 
 
4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
 
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment)  เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 4.8 จากที่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.9  ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential 
structures) เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 5.0 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.8 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และการลงทุน
ด้านอุปกรณ์เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ ..9 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 11..   ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 การลงทุนใน
สินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1..9 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.8 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ในขณะเดียวกัน
การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed  investment)  เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 จากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 
2557 
 
5. รายจา่ยและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
 
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 7.5 จากทีเ่พิ่มข้ึนร้อยละ 9.9 ในไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2557 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพื่อการป้องกันประเทศ (national defense) ลดลงร้อยละ 12.4 จากที่
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 16.. รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการปอ้งกันประเทศ (non-defense) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 จากรอ้ย
ละ ..4 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรฐัและท้องถ่ิน (state and local government) เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 2.. จากร้อยละ 1.1 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
 
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เพิ่มข้ึน 88.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่เพิม่ขึ้น
82.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 และ 84.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 
 

GDP Revision Highlights 

GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ที่ปรับลดลงจากประมาณการล่วงหน้าที่ร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ  2.2 เป็นผล
จากการปรับแก้ตัวเลขในส่วนของการลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (nonresidential fixed  investment) การส่งออก
และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถ่ิน (state and local government) ที่เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ดี 
ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่อการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากการปรับแก้ตัวเลขในส่วนของการลงทุนในสินค้าคงคลัง
ของภาคเอกชน (private inventory investment) ที่ลดลง และการน าเข้าที่เพิ่มข้ึน 
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรัฐฯ ลดลงติดต่อกัน 2 เดือน 
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของ
สหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2558 ลดลงร้อยละ ..8 จากเดือนธันวาคม 2557 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 439.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกัน 2 เดือนจากเดือนธันวาคม 2557 ที่ลดลงร้อยละ ..9 ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่
รวมบริการด้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2558 ลดลงร้อยละ 1.0 จากเดือนธันวาคม 2557 โดยมีมูลค่า
อยู่ท่ี 389.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงในเกือบทุกหมวดสินค้า ทั้งนี้ ปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบต่อ
การลดลงของมูลค่าการค้าปลีกของสหรัฐฯ มาจากยอดขายน้ ามันท่ีลดลงร้อยละ 9.3 จากเดือนธันวาคม 2557 
เนื่องจากราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 จะพบว่า มูลค่า
การค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ นร้อยละ 2.4 
 

 
 

แม้ว่าราคาน ้ามันได้ลดลงร้อยละ 39.5 จากเดือนมิถุนายน 2557 และมีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้เพื่อการบริโภคสินค้า
และบริการอื่นๆ ให้กับผู้บริโภค แต่การที่มูลค่าการค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลงติดต่อกัน 2 เดือน อาจบ่งชี ถึงการใช้จ่ายที่
ชะลอตัวลง เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่ได้น้ารายได้ที่เพิ่มขึ นดังกล่าวไปลดภาระหนี สินหรือเป็นเงินออมเพิ่มขึ น 
 

Consumer Sentiment Index 

ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 95.4 จากที่ขึ้นไปอยู่ที่ระดับที่สูงที่สุดในรอบ 11 ปี ที่ 98.1 ในเดือนมกราคม 
2558 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดลงของดัชนีดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์มาจากความเช่ือมั่นในตลาดแรงงานที่
ลดลงและค่าจ้างที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอัตราที่ช้าลง นอกจากนี้ ผู้บริโภคคาดว่าราคาน้ ามันมีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับตัว
เพิ่มข้ึน โดยราคาน้ ามันเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 2..4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อแกลอนในเดือน
มกราคม 2558 เป็น 2.37 เหรียญสหรัฐฯ ต่อแกลอน ส่งผลให้ผู้บริโภคลดความตื่นตัวที่จะซื้อสินค้ารายการใหญ่ๆ และ
ระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มข้ึน     
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 ในเดือนมกราคม 2558 
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of  Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค 
(Personal Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2558 โดยรายได้ส่วนบุคคลของ
ประชาชนชาวอเมริกันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นในระดับเดียวกันกับเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้ 
รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน (Wages and Salaries) เพิ่มข้ึนร้อยละ ..6 จากร้อยละ ..1 ในเดือนธันวาคม 2557  
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพิ่มข้ึนร้อยละ ..3 จากที่ลดลงร้อยละ ..1 ในเดือน
ธันวาคม 2557 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของรายจ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริงในเดือนมกราคม 2558 มาจาก
รายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ ..2 จากที่ลดลงร้อยละ 1.. ในเดือนธันวาคม 2557 สินค้าไม่
คงทน ที่เพิ่มข้ึนร้อยละ ..2 จากที่ลดลงร้อยละ ..2 ในเดือนธันวาคม 2557 และรายจ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดบริการที่
เพิ่มข้ึนร้อยละ ..4 จากร้อยละ ..1 ในเดือนธันวาคม 2557  
 
ส าหรับรายได้เพื่อการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนมกราคม 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 จากร้อย
ละ ..5 ในเดือนธันวาคม 2557 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลดลงเหลือร้อยละ 5.5 
 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 5.5 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 ในเดือนมกราคม 2558 หรือคิด
เป็นจ านวนคนที่ว่างงานประมาณ 8.7 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพิ่มข้ึนจ านวน 295,000 คน โดย
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพิ่มข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ บริการด้านอาหาร (food services and drinking places) 
บริการด้านวิชาชีพและธุรกิจ ก่อสร้าง บริการด้านสุขภาพ และการขนส่งและคลังสินค้า ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อช่ัวโมงโดย
เฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มข้ึน ...3 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 24.78 เหรียญสหรัฐฯ 
จากที่เพิ่มข้ึน ..12 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2558 และเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 ค่าแรงใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2..   

 
 


