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แนวโน้มเศรษฐกจิกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน+3 ปี 2561 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2018 

สรปุประเดน็สาํคญั 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจและความท้าทาย  

 

แนวโน้มเศรษฐกจิโลกปรบัดขีนึทงัในส่วนของประเทศอตุสาหกรรมหลกัและประเทศเกดิใหม่ ขณะทเีงนิ

เฟ้อเร่งตวัขนึ  ในสหรฐัอเมรกิา (สหรฐัฯ) เศรษฐกจิทเีติบโตอย่างแขง็แกร่งทําให้แรงกดดนัด้านราคา

เพมิขนึบา้ง กอปรกบัมาตรการกระตุน้ด้านการคลงัจากการลดภาษแีละการใชจ่้ายภาคการคลงัทคีาดว่า

จะมเีพมิเตมิในปีนีและในระยะต่อไป  สาํหรบักลุ่มยโูร เศรษฐกจิฟืนตวัดกีว่าคาดจากแรงส่งดา้นอุปสงค์

ภาคเอกชนทเีขม้แขง็ขนึ  ขณะทเีศรษฐกจิของสหราชอาณาจกัรแผ่วลงจากความไมแ่น่นอนของ Brexit  

การคา้โลกขยายตวัแขง็แกรง่สอดคลอ้งกบัอุปสงคโ์ลก โดยมแีรงขบัเคลอืนเสรมิจากกลุ่มอุตสาหกรรมเซ

มคิอนดกัเตอร์ทอียู่ในชว่งขาขนึผนวกกบัการขยายตวัของการใชจ้่ายเพอืลงทุน  ทงันี ตวัชวีดัต่าง ๆ ใน

ภาคเทคโนโลย ีเชน่ ยอดขายของกลุ่มเซมคิอนดกัเตอร์ ลว้นสะทอ้นว่าการคา้โลกจะยงัคงเตบิโตสงูอย่าง

ต่อเนือง  ขณะทรีาคาสนิคา้โภคภณัฑก์ลุ่มพลงังานและโลหะหนักเรมิฟืนตวัและช่วยกระตุ้นการส่งออก  

การทธีนาคารกลางสหรฐัฯ ได้ทยอยดําเนินนโยบายการเงนิเพอืกลบัสู่ภาวะปกตแิละเรมิปรบัขนึอตัรา

ดอกเบยี ผนวกกบัการวางแผนลดมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ ของธนาคารกลางยุโรป จะทาํใหภ้าวะ

การเงนิโลกตงึตวัขนึ นอกจากนี ภาวะเงนิเฟ้อได้กลบัมาเป็นขอ้กงัวลอกีครงัในสหรฐัฯ และอาจนําไปสู่

การดําเนินนโยบายการเงนิแบบเขม้งวดเรว็กว่าคาด  อนึง แมว่้าจะมแีรงขายในตลาดทุนโลกอยู่บ้างใน

เดอืนกุมภาพนัธ์ 2561 แต่ตลาดเกดิใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ยงัคงมเีงนิทุนไหลเขา้มายงัตลาด

พนัธบตัรอย่างต่อเนือง  การทตีลาดพนัธบตัรในภูมภิาคมเีงนิทุนไหลเขา้เป็นปรมิาณมากในช่วง 5 ปีที

ผ่านมาทาํใหต้อ้งจบัตามองความเสยีงและผลกระทบของการไหลออกของเงนิทุนซงึอาจเกดิขนึจากกรณี

ทภีาวะการเงนิโลกตงึตวัขนึหรอืเกดิการสญูเสยีความเชอืมนัของนกัลงทุนอย่างเฉยีบพลนัอยา่งใกลช้ดิ   
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ดว้ยอานิสงสจ์ากภาวะเศรฐกจิโลกทแีขง็แกร่ง การเตบิโตของเศรษฐกจิในภมูภิาคจงึมแีรงขบัเคลอืนจาก

ทงัอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกท่ามกลางเงนิเฟ้อททีรงตัว โดยประเทศในภูมภิาคส่วนใหญ่อยู่

ในชว่งกลางของวฏัจกัรเศรษฐกจิและเตบิโตอยูใ่กล้ศกัยภาพของเศรษฐกจิในระยะยาว  จากแนวโน้มอุป

สงค์ต่างประเทศทดีขีนึ คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกจิในภูมภิาคจะทรงตวัอยู่ทปีระมาณร้อยละ 5 

ทงันี สํานักงานวจิัยเศรษฐกจิมหภาคของภูมิภาคอาเซยีน+  (ASEAN+3 Macroeconomic Research 

Office: AMRO) ประมาณการว่าเศรษฐกจิกลุ่มประเทศอาเซยีน+3 จะขยายตวัทรีอ้ยละ 5.4 และ 5.2 ใน

ปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั โดยเศรษฐกจิจนีและญปีุ่ นในปี 2561 จะขยายตวัทรี้อยละ 6.6 และ 1.3 

ตามลาํดบั 

แผนภมูแิสดงความเสยีงโลกของ AMRO ชวี่าความเสยีงหลกัในระยะสนัของกลุ่มประเทศอาเซยีน+3 ม ี

2 ประเดน็ซงึลว้นเป็นความเสยีงจากภายนอก ประกอบดว้ย 

 ภาวะการเงนิโลกตงึตวัเร็วกว่าคาดจากการปรบัขนึอตัราดอกเบยีของธนาคารกลางสหรฐัฯ เพอื

รบัมอืกบัเงนิเฟ้อในประเทศทเีร่งตวัขนึ ซงึอาจทําให้ตลาดการเงนิเคลอืนไหวอย่างรุนแรงหาก

ธนาคารกลางสหรฐัฯ ไม่ได้มกีารสอืสารนโยบายอย่างชดัเจน โดยผลกระทบต่อตลาดการเงนิใน

ภูมภิาคอาเซยีน+  จะมาจากการไหลออกของเงนิทุน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทปีรบั

สงูขนึ ตลอดจนตน้ทุนทางการเงนิของการกูย้มืและการรไีฟแนนซ์ทเีพมิขนึ และ    

 ความตงึเครยีดในภาวะการคา้โลกมมีากขนึจากการทสีหรฐัฯ เรยีกเก็บภาษีนําเข้าเพมิขนึและ

กําหนดมาตรการกดีกนัทางการค้าต่อประเทศคู่ค้าทสีาํคญัซงึรวมถงึกลุ่มประเทศอาเซยีน+3 ซงึ

อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของภูมภิาคทกีําลงัขยายตวัด ีโดยผลกระทบจากความตึงเครยีด

ดงักล่าวจะยงิทวคีวามรุนแรงผ่านกลไกของห่วงโซ่มลูค่าโลก (Global Value Chains) ในภูมภิาค  

นอกจากนี ความตงึเครยีดในภาวะการคา้โลกทสีงูขนึอาจเพมิความไมแ่น่นอนและส่งผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกจิและตลาดการเงนิโลก 

 

ความเสยีงทมีีโอกาสเกดิน้อยแต่มผีลกระทบรุนแรง (Tail risk) ในระยะสนั ได้แก่ ความเสยีงด้านภูมิ

รฐัศาสตร์ในภมูภิาค เศรษฐกจิของประเทศ G3 ทเีตบิโตตํากว่าคาด และความเสยีงอนื ๆ จากมาตรการ

กีดกนัด้านการค้า  ทงันี ความเสยีงทเีศรษฐกจิจีนจะชะลอตวัมากกว่าคาดมคี่อนขา้งน้อยในระยะสนั  

นอกจากนี ยงัมคีวามเสยีงจากปัจจัยอนื ๆ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกจิ เช่น การเปลยีนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิและอาชญากรรมไซเบอร ์
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อุปสงค์ต่างประเทศทปีรบัดขีนึได้ช่วยใหภู้มภิาคอาเซยีน+ สามารถสรา้งเสรมิภูมิคุม้กนัต่อความเสยีง

จากภายนอกเพมิขนึ  เมอืพจิารณาสดัส่วนการลงทุนของนักลงทนุต่างชาตทิคี่อนขา้งสงูในตลาดการเงนิ

ในภูมภิาค หากมกีารปรบัลดฐานะการลงทุนในสนิทรพัย์สกุลเงนิในประเทศของนักลงทุนต่างชาติและ

การไหลออกของเงนิทุนอย่างรวดเรว็ในสถานการณ์ “Risk off” จะเป็นแรงกดดนัใหอ้ตัราแลกเปลยีนและ

เงนิสํารองระหว่างประเทศของประเทศในภูมิภาคปรบัลดลง  อย่างไรก็ดี ระบบอตัราแลกเปลียนใน

ภมูภิาคทมีคีวามยดืหยุ่นมากขนึในระยะหลงัไดม้บีทบาทช่วยลดผลกระทบจากความเสยีงจากภายนอก

ดงักล่าว นอกจากนี การบรหิารจดัการความผนัผวนอย่างรอบคอบระมดัระวงัของทางการได้ทาํใหต้ลาด

สามารถปรบัตวัอย่างคอ่ยเป็นค่อยไปและสามารถลดทอนผลกระทบต่อภาคเศรษฐกจิจรงิได้ 

ผู้ดําเนินนโยบายควรขยายพนืทใีนการดําเนินนโยบาย (Policy space) อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะด้าน

นโยบายการเงนิเพอืเตรยีมรบัมอืกบัภาวะการเงนิโลกทจีะตงึตวัขนึในอนาคต ทงันี การดําเนินนโยบาย

แบบผสมผสานระหว่างนโยบายการคลงั นโยบายการเงนิ และมาตรการกํากบัดแูลความเสยีงเชงิระบบ 

(Macroprudential policies) ขนึอยูก่บัวา่เศรษฐกจินนั ๆ อยู ่ณ ช่วงใดของวฏัจกัรเศรษฐกจิและสนิเชอื  

 สาํหรบัเศรษฐกจิทอียู่ช่วงกลางของวฏัจกัรเศรฐกจิ จะไม่มแีรงจูงใจสาํคญัให้ผูด้ําเนินนโยบายใช้

มาตรการกระตุ้นทางการเงนิหรือการคลังเพมิเติม  ในทางกลบักนั สําหรบัเศรษฐกจิทอียู่ช่วง

ปลายของวัฏจักรเศรษฐกิจทีเริมมีสัญญาณของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการสะสมความ

เปราะบางในภาคต่างประเทศ ผู้ดําเนินนโยบายอาจพจิารณาปรบัระดับความผ่อนคลายของ

นโยบายการเงนิและลดการใชม้าตรการกระตุน้ดา้นการคลงั  

 แมว่้าเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงแรกถงึกลางของวฏัจกัรเศรษฐกจิ แต่

ดว้ยสนิเชอืทขียายตวัสูงอยา่งต่อเนืองในช่วงทผี่านมา ผูด้าํเนินนโยบายจงึควรใหค้วามสําคญักบั

การรกัษาเสถียรภาพการเงนิมากกว่าการขยายตวัของเศรษฐกจิในระยะใกล้และเตรยีมพรอ้มใช้

นโยบายการเงนิทเีขม้งวดขนึ (Tightening bias) 

 หากพบสญัญาณความเปราะบางในบางภาคส่วนของเศรษฐกจิ เช่น ภาคอสงัหารมิทรพัย์ การ

ดําเนินมาตรการกํากบัดูแลความเสยีงเชงิระบบจะช่วยดูแลเสถียรภาพการเงินได้ ซงึประเทศ

สมาชกิสว่นใหญไ่ดนํ้ามาตรการดงักล่าวมาใชใ้นเชงิรกุแลว้  

 เนืองดว้ยนโยบายการเงนิมขีอ้จํากดัจากภาวะการเงนิโลก นโยบายการคลงัควรมบีทบาทในการ

สนับสนุนการขยายตวัของเศรษฐกจิมากขนึเพอืช่วยใหน้โยบายเศรษฐกจิมหภาคโดยรวมไม่

เขม้งวดมากเกนิไป  อย่างไรกต็ามการใชม้าตรการดา้นการคลงัควรคํานึงถึงฐานะทางการคลงั 

(Fiscal space) และการรกัษาวนิยัการคลงั (Fiscal rules) 
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 การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจต้องคํานึงถึงข้อจํากัดจากประเด็นความอ่อนไหวทังในและ

ต่างประเทศ เชน่ การกอ่หนีและระดบัการพงึพาเงนิทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี ควรผลกัดนั

การปฏริปูโครงสรา้งเศรษฐกจิในดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนืองเพอืยกระดบัศกัยภาพการผลติ   

 

ความยืดหยุ่นและการเติบโตของเศรษฐกิจในโลกทีเปลียนไป  

สําหรบัประเด็นพเิศษในรายงานฉบบันีมุ่งเน้นตอบโจทย์ว่าภูมภิาคจะสามารถรกัษาความยดืหยุ่นและ

การเตบิโตของเศรษฐกจิได้อย่างไรท่ามกลางการเปลยีนแปลงเชงิโครงสรา้งทสีําคญัในระดบัโลก ทงัจาก

เครอืขา่ยการคา้และการผลติ เทคโนโลย ีและปัจจยัทา้ทา้ยด้านประชากร  ในช่วง 3-4 ทศวรรษทผี่านมา 

กลุ่มประเทศอาเซียน+3 มกีารใช้ยุทธศาสตร์การผลิตเพอืส่งออกอย่างแพร่หลาย เรมิจากญีปุ่ นและ

เกาหล ีตามด้วยประเทศอาเซยีนหลกั และประเทศอาเซยีนกาํลงัพฒันา ซงึก่อใหเ้กดิพลวตัในลกัษณะที

เป็นวงจรขบัเคลือนตวัเองเพอืผลกัดันการขยายตวัของเศรษฐกจิ การจ้างงาน ผลิตภาพ และค่าจ้าง

แรงงาน  นอกจากนี การเกดิห่วงโซ่มลูค่าโลกซงึมศีูนยก์ลางอยู่ทจีนีในฐานะฐานการผลติในช่วงทศวรรษ

ทผี่านมาทาํใหเ้ศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ ในภมูภิาคไดร้บัอานิสงสจ์ากการเร่งตวัของการส่งออกและ

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศทเีกยีวขอ้งกบัการสง่ออกเพอืยกระดบัศกัยภาพการผลติ 

ปัจจุบนั ยทุธศาสตร ์“การผลติเพอืส่งออก” กาํลงัถูกทดสอบจากการเปลยีนแปลงเชงิโครงสรา้งของการ

พฒันาหว่งโซ่มลูค่าโลกทมีแีนวโน้มทรงตวั  ขณะทศีกัยภาพการผลติภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ 

แขง็แกรง่ขนึและส่งผลใหป้ระเทศนนั ๆ สามารถผลติปัจจยัการผลติขนักลางไดเ้องโดยไม่ต้องพงึพาการ

นําเขา้  แมว้่าห่วงโซ่มูลค่าโลกจะทําให้กลุ่มประเทศอาเซยีน+3 โดยรวมมศีกัยภาพในการดงึดูดการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและมีศกัยภาพในการเป็นฐานการผลิตมากขนึ แต่ก็ทําใหป้ระเทศใน

ภูมภิาคอาจได้รบัผลกระทบจากความท้าทายในระยะสนัต่าง ๆ เช่น การกดีกนัทางการค้า รุนแรงขนึ

ดว้ย  อย่างไรกด็ ีปัจจยัสําคญัทชี่วยรกัษาสมดุลของเศรษฐกจิคอืการขยายตวัของอุปสงค์ในภูมภิาคต่อ

สนิคา้และบรกิารขนัสุดทา้ยซงึจะช่วยรองรบัการส่งออกของภูมภิาคและลดทอนความเสยีงจากภายนอก

อนัเป็นผลจากการกดีกนัทางการคา้ได ้ 

เป็นทปีระจักษ์แล้วว่าเทคโนโลยีคือดาบสองคมในการขยายตัวของเศรษฐกจิทีมาจากการผลิตเพือ

ส่งออก  ในทางหนึง การใชเ้ทคโนโลยแีละระบบอตัโนมตัใินภาคอุตสาหกรรมทําใหก้ารจ้างงานในภาค

เศรษฐกจินีมีน้อยลงกว่าในอดีต โดยกรณีศกึษาหลายชนิในภาคยานยนต์และภาคการผลิตสิงทอใน

ภมูภิาคไดช้ใีหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิทขีาดการพฒันาแรงงานทฝีีมอืและขาดศกัยภาพในการเรยีนรูแ้ละการใช้
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เทคโนโลยใีหม่ ๆ จะได้รบัผลกระทบมากทสีุดในการพยายามรกัษาความยดืหยุ่นและการเตบิโตของ

เศรษฐกจิ 

ในอีกทางหนึง เทคโนโลยีได้ยกระดับภาคบริการให้กลายเป็นเครืองยนต์สําคัญในการขับเคลือน

เศรษฐกจิและการจา้งงานในระยะต่อไป  แมว้่าภาคบรกิารมกัจะถูกมองว่ามผีลติภาพและอตัราคา่จ้างตํา 

แต่การนําเทคโนโลยีทเีหมาะสมมาใชจ้ะเปลียนแปลงสถานการณ์นีได้เพราะเทคโนโลยสีามารถสร้าง

ปรากฏการณ์การค้าขายบริการแบบไร้พรมแดนได้ รวมทงัเพมิการจ้างงานในกลุ่มแรงงานฝีมือดังที

ปรากฏในกรณีศึกษาเกียวกับธุรกิจรับจ้างจัดการกระบวนการทางธุรกิจ  (Business process 

outsourcing)  นอกจากนี เทคโนโลยยีงัสนับสนุนใหเ้กดิการเปลยีนแปลงรปูแบบบรกิาร ตลอดจนการ

ดําเนินธุรกจิทเีออืต่อแนวคดิทใีหต้ลาดเป็นผูก้ําหนดอุปสงค์ต่อบรกิารต่าง ๆ แลว้จงึนําเทคโนโลยมีาใช้

ในการส่งมอบบรกิารนัน ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและในราคาทยี่อมเยา  ดงันัน เช่นเดยีวกบักรณีการค้า

ขายสนิคา้ อปุสงคใ์นภมูภิาคต่อภาคบรกิาร เช่น การทอ่งเทยีว จะกลายเป็นอกีหนึงเครอืงยนต์ขบัเคลอืน

เศรษฐกจิได ้ 

ความมุ่งมนัด้านนโยบายและการดาํเนินการอย่างจรงิจงัเป็นสงิสําคญัในการใชป้ระโยชน์จากอุปสงค์ใน

ภูมภิาค เทคโนโลย ีและภาคบรกิาร รวมถงึการสรา้งความยดืหยุ่นใหแ้ก่เศรษฐกจิทงัในระดบัประเทศ

และภูมภิาค  ในระดบัประเทศ เนืองจากมคีวามทา้ทายจากการเปลยีนแปลงดา้นการคา้ การผลติ และ

เทคโนโลย ีขอ้แนะนําสาํคญัคอืการสรา้งความยดืหยุน่ใหแ้ก่เศรษฐกจิโดยใชเ้ครอืงยนต์ทหีลากหลายใน

การขบัเคลอืนซงึรวมถงึภาคบรกิารทกีําลงัขยายตวัด ี ส่วนในระดบัภมูภิาค ขอ้แนะนําสาํคญัคอืการเพมิ

ความเชอืมโยงและการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพอืรองรบัอุปสงค์ในภูมิภาคต่อสนิค้าและ

บรกิารขนัสดุทา้ยทกีาํลงัขยายตวั  ในขณะทเีศรษฐกจิในภูมภิาคยงัคงเปิดรบัและเชอืมโยงกบัการคา้และ

การลงทุนโลก การหนัมาพงึพาอุปสงคใ์นภูมภิาคมากขนึจะชว่ยเพมิความยดืหยุ่นของเศรษฐกจิโดยรวม

เพอืให้สามารถรบัมอืกบัความเสียงจากภายนอก เช่น การกีดกนัทางการค้า ทงันี ความพร้อมด้าน

ทรพัยากรและระดบัการพฒันาทีหลากหลายภายในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 คอืปัจจยัสนับสนุนความ

เขม้แขง็ของกลุ่ม 

 การเพมิความเชอืมโยงของเศรษฐกจิผ่านการลงทุนในโครงสรา้งพืนฐานทงัในระดบัประเทศและ

ภมูภิาค ตลอดจนการดําเนินนโยบายทเีออืต่อการคา้จะช่วยยกระดบัประสทิธิภาพในห่วงโซ่มลูค่า

โลกในภูมภิาค และเมอืกอปรกบัความได้เปรยีบด้านต้นทุนการผลิตจะเออืให้ภูมภิาครกัษาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัผ่านยุทธศาสตร ์“การผลิตเพอืส่งออก” ไว้ได้  ทงันี ในการรกัษา

สถานะการเป็นส่วนหนึงของห่วงโซ่มูลค่าโลกไว้นัน การลดต้นทุนการนําเข้าปัจจัยการผลิตมี

ความสําคญัไมน้่อยกว่าการสนับสนุนการส่งออก ในการน ีการจดัตงัเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special 
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Economic Zones – SEZs) ภายในภมูภิาคจะเออืต่อการนําเขา้ปัจจยัการผลติสําหรบัอุตสากรรม

สง่ออกได ้ 

 การส่งเสรมิการขยายตวัของภาคบรกิารต้องอาศยันโยบายเฉพาะ เรมิจากการทบทวนนโยบาย

ต่าง ๆ ทไีมเ่ออืประโยชน์ใหแ้กภ่าคบรกิารเมอืเทยีบกบัการส่งเสรมิภาคการผลติ  นอกจากนี การ

เปิดเสรภีาคบรกิารเพอืรบัการแข่งขนัจากต่างประเทศจะช่วยกระตุน้ผลติภาพ ขณะทเีทคโนโลยี

จะเป็นปัจจยักดดนัใหเ้กดิการเปิดเสรดีงักล่าวแมจ้ะมแีรงตา้นจากดา้นนโยบายกต็าม 

 เนืองจากทรพัยากรมนุษยแ์ละแรงงานทมีฝีีมอืมคีวามสมัพนัธ์กบัส่วนทมีมีลูค่าเพมิสูงสุดในภาค

บรกิาร การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรมนุษย์ทมีอียู่ในกลุ่มประเทศอาเซยีน+3 ผ่านการดําเนิน

นโยบายด้านแรงงานและการย้ายถินฐานประชากรทีเหมาะสมอาจเป็นแนวทางทีเหมาะสม  

ขณะท ีความทา้ทายจากเทคโนโลยแีละระบบอตัโนมตัิต่อการจ้างแรงงานทไีร้ฝีมอืจะต้องได้รับ

การจดัการผ่านการดําเนินนโยบายแบบผสมผสานทีครอบคลุมหลายด้าน เช่น การเพมิทักษะ

แรงงาน การยา้ยถนิฐานประชากรเพอืสนับสนุนการเคลอืนย้ายแรงงานฝีมอืภายในภูมภิาค และ

นโยบายดา้นการศกึษา 

 

คําสงวนสิทธิ: รายงานภาษาไทยข้างต้นนี  แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ (http://www.amro-

asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018)  แม้ว่าข้อความต่าง ๆ ในฉบบัแปลจะได้รบัการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างทสีุดแลว้ ในกรณีทมีนีัยความแตกต่างระหว่างต้นฉบบัภาษาองักฤษและ

ฉบบัแปลภาษาไทย ใหย้ดึถอืว่าตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั   


