
 
 
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: 

BEA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการล่วงหน้า (advance estimate) ภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 

๑. GDP 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) ของปี ๒๕๕๖ เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๒.๕ ซ่ึงเป็นอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ ทีร่้อยละ ๐.๔ ทั้งนี้การเพ่ิมข้ึนของ 
GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค (personal consumption 
expenditure) การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน (private inventory investment) การส่งออก และ
การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) และการลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 
(nonresidential fixed investment)ทีเ่พิ่มข้ึน อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่อการขยายตัวดังกล่าว 
เป็นผลจากรายจ่ายของภาครัฐ (federal government spending) ที่ลดลง และการน าเข้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

๒. Personal Consumption Expenditures    
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสที่ ๑ เมื่อเทียบกับท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๘ ในไตรมาส 

ที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ โดยในไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมข้ึนในอัตราที่
ลดลงที่ร้อยละ ๘.๑ จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๓.๖ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ รายจ่ายเพื่อการบริโภคด้านสินค้าไม่
คงทน (nondurable goods) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๐ จากร้อยละ ๐.๑ และรายจ่ายด้านบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๑ จาก
ร้อยละ ๐.๖ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ 
 

๓. Export of Goods and Services 
การส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๙ ในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖ จากที่ลดลง 

ร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๖ ในขณะที่การน าเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๔ จาก
ที่ลดลงรอ้ยละ ๔.๒ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ 
 

๔. Fixed Investment 
การลงทุนถาวรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential fixed investment) เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ 

ร้อยละ ๒.๑ จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๓.๒ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ โดยการลงทุนด้านโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 
(non-residential structures) ลดลงร้อยละ ๐.๓ จากทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖.๗ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ และการ
ลงทุนด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๐ ซึ่งเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ต่ ากว่าไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ ที่ร้อยละ 
๑๑.๘ ในขณะเดียวกันการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย (residential fixed investment) เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงที่ร้อยละ 
๑๒.๖ จากร้อยละ ๑๗.๖ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ 
 
 

สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี ในไตรมาสแรกของปี ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖๒๕๕๖๒๕๕๖   
 



 
๕. Government Consumption Expenditures and Gross Investment 

รายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐ ในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๖ ลดลงร้อยละ ๘.๔ จากที่ 
ลดลงร้อยละ ๑๔.๘ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ โดยรายจ่ายและการลงทุนเพ่ือการป้องกันประเทศ (national 
defense) ลดลงร้อยละ ๑๑.๕ จากที่ลดลงร้อยละ ๒๒.๑ รายจ่ายและการลงทุนที่ไม่ใช่เพ่ือการป้องกันประเทศ (non-
defense) ลดลงร้อยละ ๒.๐ จากที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๗ และรายจ่ายและการลงทุนรวมของภาครัฐในระดับรัฐและ
ท้องถิ่น (state and local government) ลดลงร้อยละ ๑.๒ จากที่ลดลงร้อยละ ๑.๕ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ 
 

๖. Change in Real Private Inventories   
การลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน ๕๐.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ ๑  

ของปี ๒๕๕๖ จากที่เพ่ิมขึ้น ๑๓.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๕ ที่ ๖๐.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 
 ข้อสังเกต 

 
๗. เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๕ ไตรมาสติดต่อกัน แม้ว่าอัตราการ 

เพ่ิมข้ึนของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ ที่ร้อยละ ๒.๕ จะเป็นอัตราที่ต่ ากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้
คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๓.๐ อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวเตือนถึงผลกระทบของการด าเนินมาตรการตัด
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐโดยอัตโนมัติในทุกรายการ (sequestration) และมาตรการปรับขึ้นภาษีที่เริ่มมีผล
บังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในช่วงไตร
มาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะตกมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑.๓ – ๒.๐ 
 
 

 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


