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เอกสารประกอบการประชุม การพยาบาลไทยก้าวไปกับประชาคมอาเซียนวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รวบรวม สุรีย์ ธรรมิกบวร 

 
ถามตอบเกี่ยวกับอาเซียน 
1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์อาเซียน 
ตอบ 1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 
        2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 
        3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
        4) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
        5) เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
        6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุง
การขนส่งและการคมนาคม 
        7) เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาค
อ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ 
 
2. สัญลักษณ์ธงอาเซียนมีความหมายอย่างไรบ้าง  
ตอบ สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกัน
เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพ และความมั่นคง  สีแดง 
หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า  สีขาว หมายถงึ ความบริสุทธิ์  สีเหลือง หมายถึง ความ
เจริญรุ่งเรือง  
 
3.ก าเนิดอาเซียน ก่อตั้งโดยประเทศใด 
ตอบ อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อต้ังมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
 
4. เพลงประจ าอาเซียน มีความหมายอย่างไร 
ตอบ เพลงประจําอาเซียน ชื่อเพลง“The ASEAN Way” เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจาก
การแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทํานองและเรียบเรียง) 
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ได้เร่ิมใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เน้ือร้อง Raise our flag high, sky high Embrace the pride in our heart 
ASEAN we are bonded as one Look-in out-ward to the world. For peace, our goal from the very 
start And prosperity to last. WE dare to dream we care to share.Together for ASEAN We dare to 
dream, We care to share for it's the way of ASEAN. 
เน้ือร้อง ภาษาไทย พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ วันที่เรามา
พบกัน อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อหลวมจิตใจ ให้เป็น
หนึ่งเดียว อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล 
 
5. ภาษาในการท างานร่วมกันของอาเซียนคือภาษาอะไร 
ตอบ กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษา
ที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเคร่ืองมืออันดับหน่ึง
สําหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สู่ภูมิภาคอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจําชาติของแต่ละคน 
 
6. AEC คืออะไร 
ตอบ AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส,์ กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล
จริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
โดยให้แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆดังนี้ 
พม่า : สาขาเกษตรและประมง 
มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 
อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
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สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
ไทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN) 
 
7 ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงจาก AEC คืออะไร 
ตอบ การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดๆใน AEC โดยอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆ เช่น 
       - การลงทุนจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ประเทศที่การศึกษาระบบดีๆ ก็จะมาเปิด
โรงเรียนในบ้านเรา อาจทําให้โรงเรียนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีลําบาก 
      - ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบิน และไทยอาจจะเด่นในเร่ือง การจัดการประชุม
ต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า  
       - การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกันเพราะ จะผสมผสานส่งเสริม
กันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ต่างชาติจะมีราคาสูงมาก) 
      - การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์, การ
ท่องเที่ยว, การคมนาคม,  
      - อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง, 
อุตสาหกรรมสิ่งทอจะได้รับผลกระทบ เน่ืองจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้า
ทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
      - เร่ืองภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมาก เน่ืองจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทย
มากมายไปหมด  
      - การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เน่ืองจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาท
น้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเร่ืองยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย 
     - คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปทํางานเมืองนอก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (ที่จะให้สิงคโปร์เป็นหัวหอกหลัก) เพราะชาวไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้ค่าแรง
ถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมาก  
     - อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น 
เน่ืองจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากเป็นจุด
ขนส่ง 
     - สาธารณูปโภคในประเทศไทย หากเตรียมพร้อมไม่ดีอาจขาดแคลนได้เช่น ชาวพม่า มาคลอด
ลูกในไทย ก็ต้องใช้โรงพยาบาลในไทยเป็นต้น 
    - กรุงเทพฯ จะแออัดอย่างหนัก เน่ืองจากมีตําแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมืองหลวง
ของไทย โดยเมืองหลวงอาจมีสํานักงานของต่างชาติมาต้ังมากขึ้น รถจะติดอย่างมาก สนามบิน
สุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น  
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     - ไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในการผลิตอาหาร เพราะ know how ในไทยมีเยอะ
ประสบการณ์สูง และบริษัทอาหารในไทยก็แข็งแกร่ง ประกอบทําเลที่ตั้งเหมาะสมอย่างมาก  
     - ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เน่ืองจาก จะมีขยะจํานวนมากมากขึ้น, 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทํางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้, จะมี
ชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์, กัมพูชาทาวน์, ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง 
สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้น
เน่ืองจากไม่รู้กฎหมาย  
     - จะมีการขนส่งจากท่าเทียบเรือทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้าย เวียดนาม-ไทย-พม่า มีระยะทาง
ติดต่อกันโดยประมาณ 1,300 กม.อยู่ในเขตประเทศไทยถึง 950 กม. ลาว 250 กม. เวียนดนาม 84 
กม.เส้นทางเร่ิมที่ เมืองท่าดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว ผ่านเข้าแขวง
สะหวันนะเขตในประเทศ ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้าม
แม่น้ําโขงสู่ไทยที่ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุดที่
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นเข้าไปยังประเทศพม่าไปเร่ือยๆ ถึงอ่าวเมาะตะมะ ที่เมืองเมาะ
ลําไย หรือมะละแหม่ง เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่อินเดีย จะมีผลที่ดีคือ การขนส่ง logistic 
ใน AEC จะพัฒนาอีกมาก และจากการที่ไทยอยู่ตรงกลางทําให้เราขายของได้มากขึ้นเพราะเราจะส่ง
ของไปท่าเรือทางฝั่งซ้ายก็ได้ ทางฝั่งขวาก็ได้  ที่ดินในไทยบริเวณดังกล่าวก็น่าจะมีราคาสูงขึ้น และ
ที่พม่ายังมี โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงการ “ทวาย” (ศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่,
ท่าเรือขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบัน Italian-Thai Development PLC ได้รับสัมปทานในการก่อสร้างแล้ว) ที่
เส้นทางสอดคล้องกับ East West Economic Corridor โดยทวายจะกลายเป็นทางออกสู่ทะเลจุดใหม่
ที่สําคัญมากต่ออาเซียน ที่มา: http://www.thai-aec.com 
 
8. จะตอ้งเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือกับ AEC 
ตอบ แนวคิดที่สําคัญคือ รวมกลุ่มเพื่อศึกษาให้เข้าใจอาเซียน ลดอคติที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน
ร่วมเดินก้าวไปด้วยกัน เราต้องลดอคติทางชาติพันธุ์ที่คิดว่าเราดีกว่าเขา เราเป็นพระเอกใน
ประวัติศาสตร์อยู่ฝ่ายเดียว แล้วเราจะรู้ว่าเตรียมใจนั้นอาจจะยากกว่าเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีมากเหนือการคาดหมาย ปรับตัวเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้เป็น
ภาษาที่ 2 และมองหาภาษาที่ 3 ที่สนใจต่อไป 
 
9. เสาหลักอาเซียนหมายถึงอะไร 
ตอบ จากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่  9 ที่อนิโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  2546  ผู้นําประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก 
คือ 

http://www.thai-aec.com/
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1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้ภูมิภาคมีความ
เจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ
อาเซียน 
2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศ
อาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทาง
สังคม  
3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบ
ความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง  
 

10. อาเซียนมีกี่ประเทศ 
ตอบ  ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้ 
1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อ่ืนๆ 23% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10% 
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
2.กัมพูชา (Cambodia) 
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝร่ังเศส, เวียดนามและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อ่ืนๆ 2% 
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ 
3.อินโดนีเซีย (Indonesia) 
เมืองหลวง : จาการ์ตา 
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บน
เกาะชวา 
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นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
4.ลาว (Laos) 
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ 
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า 
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16% 
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คําว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน) 
5.มาเลเซีย (Malaysia) 
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
6.พม่า (Myanmar) 
เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) 
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระ
เหร่ียง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8% 
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการ
พัฒนาแห่งรัฐ 
7.ฟิลิปปินส์ (Philippines) 
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา 
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีน
แต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจําชาติคือ ภาษาตากาล็อก 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
8.สิงคโปร์ (Singapore) 
เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง 
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และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจําวัน 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% 
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25% 
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
9.เวียดนาม (Vietnam) 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10% 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15% 
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 
10.ประเทศไทย (Thailand) 
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% 
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มา http://www.thai-aec.com 
 
11. เราจะเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ และประเทศชาติอย่างไรบ้าง 
ตอบ .วันนี้ท่านเร่ิมต้นแล้วที่ตัวท่าน พรุ่งนี้เพื่อหน่วยงานท่าน เพื่อครอบครัว เพื่อวิชาชีพ  
เราจะร่วมมืออย่างไรได้บ้าง  
ใครจะมามีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างไร  
ภาษาอังกฤษจะเร่ิมต้นพัฒนาอย่างไร  
ฝ่ายการพยาบาลจะทําแผนอะไรเกี่ยวกับอาเซียน 
การตั้งสหภาพพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิของพยาบาลควรเร่ิมต้นอย่างไร 
จะร่วมมือกับภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างไร 
 

http://www.thai-aec.com/

