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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7  
(ประมาณการล่วงหน้า) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการ่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 
4 ของปี 2558 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 0.7 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ทั้งนี้ อัตราการขยายตัว
ของ GDP สหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่  4 ของปี 2558 เป็นผลจากรายจ่ายเพ่ือการบริโภค (personal 
consumption expenditure) ที่ เ พ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ควบคู่กับการส่งออก การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 
(nonresidential fixed investment) และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and 
local government) ที่ลดลง แต่ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (private 
inventory investment) และรายจ่ายของภาครัฐ (federal government spending) ที่เพ่ิมข้ึน และการน าเข้าท่ีลดลง    
 

 
 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ในไตร
มาสที่ 3 ของปี 2558 โดยในไตรมาสที่ 4 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 
จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 จาก
ทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 
 
3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.5 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ในขณะ
ที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 1.1 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2558 
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4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment) ลดลงร้อยละ 1.8 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 ใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) ลดลงร้อยละ 5.3 
จากที่ลดลงร้อยละ 7.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 และการลงทุนด้านอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 2.5 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.9 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จากที่ลดลงร้อยละ 0.8 
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) เพ่ิมขึ้นในอัตรา
ที่ลดลงที่ร้อยละ 8.1 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 
 
5. รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 ในไตร
มาสที่ 3 ของปี 2558 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national defense) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 จากที่
ลดลงร้อยละ 3.6 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-defense) เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 
1.4 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local 
government) ลดลงร้อยละ 0.6 จากทีเ่พ่ิมร้อยละ 2.8 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ 68.6 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จากท่ีเพ่ิมขึ้น 85.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตมาสที่ 3 และ 113.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2558 และ 112.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558  
 

Annual GDP Growth  

 
 ในภาพรวม GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวในระดับเดียวกันกับปี 

2557 โดยมูลค่า GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2558 อยู่ที่ 17.94 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 

 ส าหรับปี 2559 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะยังอยู่ระหว่างร้อยละ 2.3 – 2.5 โดยปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญยังคงมาจากอุปสงคภายในประเทศที่มีก าลังที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ฟ้ืนตัวของตลาดแรงงานและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่น่าจับตามอง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2559 คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งขึ้น ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐฯ ราคาน้ ามันที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งจะะส่งผลให้การลงทุน โดยเฉพาะ
ในภาคพลังงานยังอยู่ในช่วงชะลอตัว และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของประเทศเศรษฐกิจหลักส าคัญๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน 
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือนธันวาคม 
 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนธันวาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.1 จากเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 448.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
ส าหรับทั้งปี 2558 มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหารของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1  
 
ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมี
มูลค่าอยู่ท่ี 394.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 จะพบว่า มูลค่า
การค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2558 สินค้าในเกือบ
ทุกหมวดมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 จากเดือนพฤศจิกายน 
2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 
ทั้งนี้ ส าหรับทั้งปี 2558 มูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านรา้นอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4  
 

 
 

Consumer Sentiment Index 

 
ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
มกราคม 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 92.0 จากที่อยู่ที่ระดับ 92.6 ในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ตัวเลข
ดัชนีที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาวะความผันผวนในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับที่ดี แม้คาดว่าการจ้างงานจะชะลอตัวลง และการเพ่ิมขึ้นของระดับรายได้คาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีช้าลงก็ตาม  
 

 



ส ำนกังำนพำณิชย์ในตำ่งประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั -4- มกรำคม 2559 
 

รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนธันวาคม 2558 
 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal 
Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยรายได้ส่วนบุคคลของประชาชนชาว
อเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นอัตราคงที่จากเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน 
(Wages and Salaries) เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 0.2 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2558  
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพ่ือการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 0.1 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยรายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 0.7 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.8 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ในขณะที่รายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนลดลงร้อยละ 0.2 ในเดือน
ธันวาคม 2558 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 
 
ส าหรับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนธันวาคม 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 จากที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 
 
 

 Oct. Nov. Dec. 

Personal Income 0.4% 0.3% 0.3% 

Current-dollar DPI 0.3% 0.2% 0.3% 

Real DPI 0.2% 0.2% 0.4% 

Real PCE 0.0% 0.4% 0.1% 

PCE Prices 0.1% 0.1% -0.1% 

Personal Saving Rate 5.5% 5.3% 5.5% 
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อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดอืนธันวาคม 2558 อยู่ทีร่้อยละ 5.0 
 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5.0 หรือคิด
เป็นจ านวนคนที่ว่างงาน 7.9 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพ่ิมขึ้นจ านวน 292,000 คน โดย
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในเดือนธันวาคม ได้แก่ บริการด้านวิชาชีพและธุรกิจ บริการด้านสุขภาพ และการ
ก่อสร้าง  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลง 0.01 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 25.24 เหรียญสหรัฐฯ จากที่เพ่ิมข้ึน 0.05 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงจาก
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5    
 


