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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9  
(ประมาณการล่วงหน้า) 

 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ   
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (Advance Estimate) ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตมาส
ที่ 3 ของปี 2559 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 
จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 2  
 

 
 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal Consumption Expenditures)   
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่ 3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2559 โดยในไตรมาสที่ 3 รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 จากทีเ่พ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคด้านสินค้าไม่คงทน (non-durable goods) ลดลงร้อยละ 
1.4 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 2.1 
จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559  
 
3. การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of Goods and Services)   
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 
ในขณะที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2559 
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4. การลงทุนถาวร (Fixed Investment)   
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential structures) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.4 จากที่ลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และการลงทุนด้านอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 2.7 จากที่ลดลงร้อยละ 
2.9 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 การลงทุนในสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ 4.0 จากที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.0 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed 
investment) ลดลงร้อยละ 6.2 จากทีล่ดลงร้อยละ 7.7 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 
 
5. รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐ (Government Consumption Expenditures and Gross 
Investment)   
รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 จากทีล่ดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2559 โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national defense) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 จากที่
ลดลงร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-defense) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐใน
ระดับรัฐและท้องถิ่น (state and local government) ลดลงร้อยละ 0.7 จากที่ลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2559 
 
6. การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (Change in Real Private Inventories)   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพ่ิมขึ้น 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากที่ลดลง 
15.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2  
 

GDP Highlights  

 
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
ไว้ที่ร้อยละ 2.5 และถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปี โดยปัจจัยหลักมาจากการส่งออกที่เพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อย
ละ 10 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี การส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าถั่วเหลืองที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน (contribution) ร้อยละ 0.9 ของอัตราการขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ทั้งนี้ ยอด
การส่งออกสินค้าถั่วเหลืองที่เพ่ิมขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่อาร์เจนตินา ซึ่งเป็นเป็นเทศผู้ส่งออกหลัก ประสบปัญหา
อุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิตส่วนใหญ่ถูกท าลายและมีปริมาณเก็บเก่ียวต่ า ทั้งนี้ ปัจจัยบวกด้านอื่นต่อการขยายตัวของ GDP 
สหรัฐฯ ในไตมาสที่ 3 มาจากการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนที่กลับมาฟ้ืนตัวดีขึ้น ควบคู่กับรายจ่ายและการ
ลงทุนรวมของภาครัฐ และการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ส าหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 70 ของ GDP สหรัฐฯ) แม้ว่าจะมีก าลังอ่อนลงใน
ไตรมาสที่ 3 แต่กย็ังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
 
ดังนั้น ด้วยตัวเลข GDP ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นและดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ ที่มีก าลังเคลื่อนไหวใน
ระดับท่ีแข็งแรง น่าจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะพิจารณาปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกหนึ่งครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2559 นี้  
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ปริมาณการค้าปลีก (Retail Sales) ของสหรฐัฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ในเดือนกันยายน 
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯ (DOC) รายงานว่า มูลค่าการค้าปลีกและบริการด้านอาหาร (Retail and Food Services Sales) ของสหรัฐฯ ใน
เดือนกันยายน 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 จากเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 459.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 
ส าหรับมูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 
จากเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 404.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปี 2558 จะพบว่า มูลค่าการค้าปลีก (ไม่รวมบริการด้านร้านอาหาร) ของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 ทั้งนี้ ใน
เดือนกันยายน 2559 สินค้าในเกือบทุกหมวดมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ยกเว้นสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 0.9 ทั้งนี้ หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 จากเดือนสิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 หมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ในขณะเดียวกัน มูลค่าการค้าปลีกผ่าน
ช่องทางที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน (Non-store Retailers) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 จากเดือนสิงหาคม ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 จะพบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 10.6    
  

 
 

Consumer Sentiment Index 

ดัชนี Consumer Sentiment Index ของส านักข่าว Reuters และมหาวิทยาลัย University of Michigan ในเดือน
ตุลาคม 2559 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 87.2 จากที่อยู่ที่ระดับ 91.2 ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งต่ ากว่าระดับที่นัก
เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 88.5 และเป็นระดับที่ต่ าที่สุดในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยผู้บริโภคมี
ความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีมุมมองที่เป็นบวกเชิง
ระมัดระวัง (cautious approach) ต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมองว่าการปรับเพ่ิม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 นี้ ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ
การใช้จ่าย  
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รายได้ส่วนบุคคลของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนกันยายน 2559 
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ภายใต้กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) และรายจ่ายเพื่อการบริโภค (Personal 
Consumption Expenditure: PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2559 โดยรายได้ส่วนบุคคลของประชาชนชาว
อเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคม 2559 ทั้งนี้ รายได้ในหมวดค่าจ้างและเงินเดือน 
(Wages and Salaries) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 ในเดือนสิงหาคม 2559 
 
ในขณะเดียวกัน รายจ่ายเพ่ือการบริโภคที่แท้จริง (Real PCE) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 ในเดือนกันยายน 2559 จากที่ลดลง
ร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคม 2559 โดยรายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนลดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 จากที่ลดลง
ร้อยละ 1.9 ในเดือนสิงหาคม 2559 ในขณะที่รายจ่ายเพ่ือการบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนลดลงร้อยละ 0.1 ในเดือน
กันยายน 2559 จากทีล่ดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนสิงหาคม 
 
ส าหรับรายได้เพ่ือการใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Disposable Income) ในเดือนกันยายน 2559 เพ่ิมขึ้นไม่ถึงร้อยละ 0.1 
เช่นเดียวกันกับในเดือนสิงหาคม 2559 
 
 

 Jul. Aug. Sept. 

Personal Income 0.4% 0.2% 0.3% 

Current-dollar DPI 0.4% 0.2% 0.3% 

Real DPI 0.3% 0.0% 0.0% 

Real PCE 0.3% -0.2% 0.3% 

PCE Prices 0.0% 0.2% 0.2% 

Personal Saving Rate 5.6% 5.8% 5.7% 

 
 

 
 



ส ำนกังำนพำณิชย์ในตำ่งประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั -5- ตลุำคม 2559 
 

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดอืนกันยายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 5.0 
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ส านักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า อัตราการว่างงาน
ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2559 ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 4.9 ในเดือนสิงหาคมเป็นร้อยละ 5.0 หรือคิดเป็น
จ านวนคนที่ว่างงาน 7.9 ล้านคน  
 

 
 

ในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (nonfarm payroll employment) เพ่ิมขึ้นจ านวน 156,000 คน โดยการ
จ้างงานทีเ่พ่ิมข้ึนในเดือนกันยายนสวนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมภาคบริการด้านธุรกิจและการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ การจ้างงาน
นอกภาคเกษตรกรรมในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 178,000 คน ต่อเดือน ซึ่งต่ ากว่าจ านวน 229,000 คนที่
เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558   
 
ทั้งนี้ อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (average hourly earnings) ในเดือนกันยายน 2559 เพ่ิมขึ้น 0.06 เหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 25.79 เหรียญสหรัฐฯ จากทีเ่พ่ิมข้ึน 0.03 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2559  
 


